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Småsommerfugle III. 

Tortricina. 

Wiklere. 

Sommerfuglegruppen Tortricina udmærker sig 

ved sin store ensartethed, og med nogen øvelse 

" kan man næsten altid kende en vikler på udseen- 

det. Efter størrelsen må de nærmest betegnes som 

- »småsommerfugle« af middelstørrelse, idet for- 

vingelængden af de danske arter ligger mellem 4 

og 15 mm. Hovedet er skælklædt, enten glat eller 

mere uldagtigt; på panden ligger skællene oftest 

fremadstrakte. Biøjne findes. Palperne er velud- 

viklede, skælklædte, 2. led med mere eller mindre 

grove skæl, endeleddet kort; de ligger enten tæt 

til hovedet eller er fremadrettede; som regel er de 

ret korte og kun i enkelte tilfælde lange og frem- 

strakte. Kæbepalper mangler. Snabelen er næsten 

altid veludviklet. Følerne er ret korte, højest ”/, 

af forvingelængden, og i de fleste tilfælde tråd- 

formede, men dog ofte forsynede med mere eller 

mindre fine kamtænder, som er stærkest hos Øg. 

Kroppen er forholdsvis kraftig og benene lige- 
ledes kraftige og ret korte. På bagskinnebenene 

findes 2 par ulige lange sporer, og på forskinne- 

benene findes et fremspring: skinnebensbladet, 

3+ 
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som er forsynet med børster og anvendes til rens- 

ning af følere og snabel. Forvingerne er temmelig 

brede, ofte med kant og rand parallele eller næ- 

sten parallele; sømmen er mere eller mindre skrå, 

12 BE ODE REE 

i Fa 

hoee 1 

Fig. 1. Ribbenet hos Tortrix viburniana. 

ofte udad- eller indadbuet og da med skarp frem- 

trædende vingespids. Bagvingerne er noget bre- 

dere end forvingerne og oftest af nogenlunde 

samme form, sjældnere mere trekantede; søm- 

men er afrundet og spidsen i regelen noget frem- 

springende. Frynserne på såvel forvingerne som 

bagvingerne er korte. Ribbenettet (fig. 1) er fuld-. 

stændigt. I forvingerne forløber ribberne 5, 4 og 
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3 mere eller mindre tæt ved hinanden. Ribbe 1c 

er som regel svagt udviklet, 1b har en kraftig 

"gaffeldeling ved roden og 1a mangler som regel. 

I bagvingerne forløber ribbe 8 mod roden tæt ved 

midtcellens øverste ribbe, undertiden er de for- 

bundne på et stykke. 7 og 6 forløber tæt ved hin- 

- Kant (costa) 

Midtbånd i Kanceplet 
V 

MellemfeltJ Rand (dorsum) 

Fig. 2. Typisk forvingetegning hos en vikler. 

anden eller på fælles stilk, 1c findes i regelen og 

1b er ved roden gaffeldelt; det sidste forekommer 

blandt sommerfuglene kun hos Tortricina. 

Forvingernes tegning (fig. 2) består som regel 

af et rodfelt, et mellemfelt som udad begrænses 

af et mere eller mindre skråt midtbånd, der ofte 

danner en lys plet ved randen; undertiden findes 

." en kantplet uden for midtbåndet. Langs vingens 

søm forløber sømlinien; ved hjørnet findes hos 

mange; srupper-en rund eller "oval plet:-spejlet, 

ofte med metalglinsende tegning; og nær spidsen 

en lillé øjeplet. Hos nogle af slægterne har for- 
… vingekanten hos 3 ved roden en ombøjning: 

costalfolden, som indeholder en hårpensel. Bag- 
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vingerne er uden tegning; langs midtcellens bage- 

ste ribbe findes i rodhalvdelen hos mange arter 

en hårfrynse. Hos adskillige arter er der tydelig 

forskel på I og 2. 2 er ofte mindre end $ og ander- 

) 
BD. ,, 

gr 

Fig. 3. $&'s genitalapparat hos Tortrix viburniana. 

ledes tegnet eller 9%s vinger kan være smallere og 

tillige kortere; hos slægten Exapate er de forkrøb- 

lede. Følerne hos $ er som regel tykkere og med 

længere hår end hos 2. i 
Hos mange nærstående arter afgiver genital- 

organerne sikre skelnetegn. Fig. 3 viser de ydre 

genitalorganer hos 3 af en vikler. Hele den øverste 

del kaldes tegumen; den består af uncus, som 
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"her er meget lang, men ofte. har en helt anden 

form. De to socii er tæt hårklædte. Imellem dem 

"ses gnathos og under disse dele transtilla, der som 

et bånd forener tegumens to sider. De to hæng- 

Ostium- 
plade 

Ductus 

bursae 

Bursa 

Signum 

Fig. 4. ?s genitalorganer hos Acleris hastiana. 

slede sideklapper, valverne, er som regel de mest 

karakteristiske. Deres nederste kant kaldes sac- 

" culus; den er undertiden helt fri og ikke sammen- 

vokset med valven. Aedeagus er ofte indvendig 

besat med torne: cornuti. %s genitalorganer 

(fig. 4) består af ovipositor: to flade lapper be- 

klædt med fine hår, de er ofte sammenvoksede 

. til et egentligt læggerør; ostium-pladen, som her 

har to kraftige fremspring; ostium, som er selve 
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åbningen til ductus bursae; samt bursa, hvorpå 
som regel findes det såkaldte signum (eller i flertal 

signa): kitiniserede plader, horn eller torne, som 

kan være af meget karakteristisk form. 

I hvile holdes vingerne en- 

ten fladtliggende (f. eks. Acle- 

ris) eller mere (f. eks. Phalo- 

nia) eller mindre (f. eks. Argy- 

roploce) stejlt tagstillede. De 

fleste viklere flyver om afte- 

nen, hvor flugten begynder 

kort før solnedgang; men en- 

kelte flyver om dagen i sol- 

skinnet. Næsten alle lader sig 

let: opskræmme om dagen; 

men hos en del arter er 9 mere 

lræg og ses' sjældent IT der ter 

Om natten kan nogle få ar- 

ter træffes på sukkerlokning, 

mens de fleste flyver til lys. 

Be TE NE Æggene er fladtrykte og ova- 
trix viridana. 

Efter Boas. le, i regelen glatte, men under- 

tiden netårede. 

Larverne (fig. 5) er uden udvækster, ret lang- 

strakt cylindriske og med det normale antal fød- 

der: 3 par brystfødder og 5 par vortefødder 
(kransfødder). På første og sidste led findes på . 

oversiden kitinplader, kaldet henholdsvis nakke- 

skjold og endeskjold. De sidstnævnte samt hove- 

det er oftest mørktfarvede, mens kroppen som 

regel er lys, ensfarvet; kun i sjældne tilfælde fin- 
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.. des tegning i form af længdestriber. På leddene 

findes små, svagt behårede vorter anbragte på 

— karakteristisk måde: på ryggen af hvert led er 

der 4 vorter, som på 2. og 3. samt sidste led sid- 

der i en svagt buet tværrække og på de øvrige 

led som i vinkelspidserne af et trapez; på siderne 

af hvert led er der 3 vorter. Lar- 

nerne er alle” planteædere; De 

lever skjult, enten i sammen- 

spundne, sammenrullede eller 

sammenviklede blade (heraf 

navnet viklere) eller i sammen- 

'spundne skud. Andre lever in- 
deni kviste, "stængler; rødder, 

blomsterhoveder eller frøkapsler. 

"De forpupper sig i regelen i bo-. 

ligen eller i en ombøjet rand på 

. et andet blad; men forpupningen i 
i Fig. 6. Puppe af 

kan også hinde sted 1 jorden) 5 Evefriæ buøliana. 

under bark eller i råddent træ. 

Pupperne (fig. 6) har 2 rækker torne på de 

fleste bagkropsled. Hos ? er 4. til 6. led bevæge- 

lige, hos $ tillige det 7. Ved klækningen skyder 

puppen sig ud af boligen. 

De fleste arter overvintrer som larver, men også 

en del som imago (slægten Acleris), æg eller som 

pupper. 

Viklernes systematik er i mange henseender 

vanskelig og trods mange forskeres undersøgelser 

er det helt rigtige system endnu ikke fundet. Grup- 

pen deles i 3 familier. 
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Oversigt over familierne. 

1. I bagv. bærer som regel ribbe 3 på oversiden ingen 

særlig behåring; men når en sådan er til stede, er 

ribberne 8 og 7 i forvingerne stilkede, og de 

usædvanlig lange palper rager langt frem fra 

HOVEDER SS SED Se REN DR NESS Se rage SE LØSES SE ERR PA 

I bagv. bærer ribbe 3 på oversiden en tydelig hår- 

kam; når ribberne 8 og 7 i forv. er stilkede 

(f. eks. Acroclita), er palperne ikke særlig lange 

III. Eucosmidae (p. 114). 
2. Forv. med en henimod sømmen tydelig ribbe 1 c: 

ribbe 2 udspringer fra midtcellen før dennes 

yderste fjerdedel, i regelen endnu nærmere roden 

I. Tortricidae (p. 11). 

Forv. uden ribbe 1 c; ribbe 2 udspringer som regel 

fra midtcellen efter dennes sidste fjerdedel; 

når den — sjældent — udspringer nærmere ro- 

den, bøjer den sig — som det altid er tilfældet 

i denne underfamilie — før sømmen ud i 1 b's 

LNGLE TUD Ol EesrE es SEE ar SE II. Phaloniidae (p. 85). 

Viklerne forekommer i størst tal i de tempere- 

rede zoner og over 4000 arter er beskrevne. En hel 

del arter er alvorlige skadedyr på kulturplanter ; 

den mest kendte af disse er Æblevikleren, Laspey- 

resia promonella L. 

For tiden (1955) kendes fra Danmark 318 
arter viklere. I det følgende er herudover med- 

taget 34 arter (uden nummer), som kan forven- 

tes fundne her i landet. 
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1. familie: Tortricidae. 

ås følere sædvanlig med kamtænder. I forv. 

udspringer ribbe 2 fra midtcellen før dennes 

yderste fjerdedel, i regelen endnu nærmere roden. 

Forv. med en henimod sømmen tydelig ribbe 1c. 

Bagv. uden særlig hårdklædning på ribbe 3. (En 

undtagelse herfra danner slægten Sparganothis, 

som endnu ikke er fundet i Danmark. Den reg- 

nes undertiden til en særlig familie: Spargano- 

thidae). 

Forv. i regelen med mørkt rodfelt, fra kanten 

skråt udad forløbende midtbånd samt kantplet, 
men uden spejl. 

Larverne lever alle mellem sammenspundne 

blade. ; 

Oversigt over slægterne. 

1. Ribbe 8 og 7 i forv. på fælles stilk........... 2. 

Ribber go 757 forv. Fa dskilke RS SE SEA SERSEE 5. 

2. Palperne meget lange og fremstrakte 

(17). Sparganothis. 

Palperne kor e ESSEN SES Er Tors TE 3. 

3. 3's følere kamtandede ............... 7. Philedone. 

&'s følere med korte hår ........ REESE TES 4 
AES storvs medscostal old SE RAN S 9. Capua. 

i Øs forv. uden costalfold............... 8. Epagoge. 

SEE fory: går ribbe 7 fik kanten SDS 6. 

I forv. går ribbe 7 til spidsen eller sømmen... le 

6 kory.sskant indskåret one 1. Rhacodia. 

Forv.s kant ikke indskåret”... :.....….. 2. Acleris. 

7. Ribbe 4 og 3 i forv. på fælles stilk. 16. Spatalistis. 

"Ribbe 4 og 3 i forv. adskilte ..... er SEES UNR SEER 
8. Ribbe 4 i bagv. mangler .......... 12. Tortricodes. 

RKRibbe 41 basvs MES ENS Sae SD SAR AMR AN s 
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9. Snabel mangler; 92 med reducerede vinger 13. Exapate. 

Snabel findes; 92 normalt vinget............... 10. 

10. Ribbe 7 og 6 i bagv. nær hinanden eller på fælles 

STILK 2 SEERE ERE ORE RA KE DERE bes SES REE SENE SENERE: : 

Ribbe 7 og 6 i bagv. forløber langt fra hinanden 

i 15. Isotrias. 

11. &s forv. med costalfold (undtagen diversana og 

MESTELT ANA) SEN SEE DNS ABD E ER SNE 2 5. Cacoecia. 

es OrVÆ dense SALLE sr ES EEN ANSER: HE 

fok Paper opadrette der eee 14. Olindia.… 
; Palpernesiremadee bedere REM SES SERIER ilsg 

13 Ribbe7 096 1 bagv. på fælles stilk REE 14. 

Ribbon rn ande nere 15. 

14. $s genitalapparat med gnathos, transtilla uden 

Borne ESSEN ERE FySB er I BERN Så ALEN KE 10. Cnephasia. 

ås genitalapparat uden gnathos, transtilla med 

BORNE RE RS Se NELS SDS RUTE STEN 11. Nephodesme. 

SS RE or smed SKEER EN ERE 3. Argyrotoxa. 

EForvrudens ska uske ES ESSEN ER: 16. 

16. &s følere med indskæring nær roden (undtagen 

dumetand) rr SED REDE I RENE SER 6. Pandemis. 

ås følere uden indskæring .............. 4. Tortrix. 

1. Rhacodia Hb. 

Brystet med hårkam. Forv. med kanten bredt 

indskåret uden for midten. Iøvrigt som følgende 

slægt, som den står nær. 

I: ;RsemarsanasE Favres 

Arten er let kendelig på den ejendommelige 

udskæring, dannet af skællene, i forv.kanten, 

samt den skarpt fremtrædende, seglformede 

vingespids. Forv.s grundfarve varierer fra lysegul 

til mere rødliggul med brune ribber og mange 



13 

” korte,. brune tværstreger. Et brunt midtbånd er 

"indad skarpt begrænset, den indre grænse be- 

gynder på kanten noget inden for midten og slut- 

fer på randens midte. Vår caudsna Ek) (tavle. 1, 

fig. 2) er næsten ensfarvet violetgrå med smal, 

rødgul stribe langs randen. Var. effractåna 

Froel. er ligeledes omtrent ensfarvet og noget 

mørkere, med mindre kraftig indskæring i for- 

vingekanten. Bagv. lysegrå med fin, mørk net- 

tegning. V. 8,5—10,5 mm. 

Larven er bleggrøn med brunliggult hoved. Den lever i 

juni—juli på pil. 

BE navnlig er var. caudana F. ikke sjælden. Aug.- 
sept. 

2. Åcleris Hb. (Peronéa Curt., Acålla Hb.). 

3's følere med korte kamtænder. Palperne mid- 

"dellange, fremadrettede. Brystet undertiden med 

hårkam. Forv. helrandede, forsynede med større 

eller mindre (undertiden meget små) skælduske. 

Ribbe 7 løber til kanten, 4 og 3 er undertiden 

stilkede. Bagv. med 7 og 6 meget nær hinanden 

ved roden, 5 og 4 nær hinanden, 4 og 3 ud- 

springer fra samme punkt eller på kort, fælles 

stilk (fig. 7). 

Flere af arterne er usædvanligt variable og der- 

for ofte vanskelige at bestemme uden større ma- 

teriale. I tvivlstilfælde vil en undersøgelse af geni- 

talorganerne give resultat. I hvile holdes vingerne 
fladtliggende. De fleste arter overvintrer som 

imago. | 

- 



Fig. 7. Ribbenet hos Acleris variegana. 

Oversigt over arterne. 

Forv.s grundfarve (94 (5) a ERE SE SBB GE RS EEE SEE NDS ne 7. literana. 

Forv.s grundfarve ikke SPØR SSR SOS RRS 2. 

Forv.s grundfarve hvid eller hvidgrå .......... Ps 

Forv:s'erundfarve anderledes eee SEEK 6. 

Forv. med kun rodfeltet hvidt eller hvidgråt, . 

farven iøvrigt brunlig eller sortagtig 8. variegana. 

Forv.s grundfarve også hvid udenfor rodfeltet. . 4. 

Forv. på kanten med en ret stor, mørk, trekantet 

Pl NA] ERE SEES NES SE] SENER NE De 4. abietana var. 

Forv. uden en sådan plet ........ RER ENES Sy 

Større art, forv.s grundfarve grålighvid 9. niveana. 

Mindre art, forv.s grundfarve grå eller hvid boscana. 

Forv. på kanten med hvid, trekantet plet 

BARE s: 20. holmiana. 

Forv: udenfenssådanplet REE SEERE Te 

Forv. med meget stor skældusk omtrent i midten 

1. cristana. 



£0: 

12. 

13: 

ie 

15. 

16: 

157: 

18: 

19. 

20. 

15 

Forv. uden eller med mindre skældusk i midten 8. 

Forv.s kant med tydeligt fremstående hår eller 

[SLET E] (Nee SEERE FANE es RENTER SEE SLET SR LAB TTSE Ben SEE ROR RS 9. 

Forv.s kant uden fremstående hår eller skæl... 11. 

Forv:s-kant konveks kd n5 Tse BLAND 10. sponsana. 

Forv.s: kant. lige eller svagt konkav... 2. 10: 

SETE SØGES ET BR pe NESS OVS ERE SEES SEE EEN SEE SR syr DAN ERR 4. abietana. 

NET ELERS SEE NERE e 2. hastiana. 

Forv.s grundfarve mørkt rødbrun med grålig- 

NE FEE SETE RE 6. mixtana. 

Forreste des ED EGEN ae 125 

Forv.s spids ret skarp, fremtrædende......... 13: 

Forv.s spids ikke skarp og fremtrædende ..... 15; 

Forv. blegt brunligt-okkerfarvede, såvel forv. 

som bagv. med spredte, sorte skæl 

22. lorquiniana. 

IDEER TE 0 na] Co (EST 3 SES 8 En RER TES SES LSD ESENE 75, 1 ef 14. 

Mindre art, forv.s grundfarve mørk okkerbrun 

(mørkest hos 2) med mange, mørke tværstriber 

i 16. shepherdana. 

Større art, forv.s grundfarve fra lysegul til 

RET GE STE EA SE lb EEN Ejes as FOR ERE LD ER 21. reticulata: 

Forv. med en — ret svag — mørk plet på kanten 

MED STO ET 2 rs SS SS ENES le 15. aspersana. 

Korvæunuder en sådan mørk plet Se 5 ace fake 16: 

Forv. med stor, mørk, trekantet kantplet..... 17. 

Forv. uden eller med utydelig, trekantet kantplet 18. 

Større art, forv.s kant svagt konkav 13. schalleriana. 

Mindre art, forv.s kant svagt konveks 14. comariana. 

Forv. med tydelig skældusk nær midten umbrana. 

Forv. uden eller kun med svage skælduske.... 19. 

Forv:s-sønr" tydelst Indadbuet us SUNSET, 20. 

Forv:s'søm kun svagt mdadbust su: ESKE 25: 

Forv. glinsende Trødliggrå med brune tegninger, 

SØE ABE SØ IEEE MENS SEE FLER 3. maccana. 

Forv. anderledes, mindre arter .......... METODER PAN RE 
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21. Forv. forholdsvis brede med ret skrå søm 19. quercinana. 

Forv. forholdsvis smallere med mindre skrå søm.. 22. 

22. Sømfeltet på forv.s underside gult med mørke 

byærlmier RE 5 MESS ASS RE "18. tripunctulana. 
Sømfeltet på forv.s underside gråt... 17. ferrugana. 

23. Bagv. bredt afrundede i spidsen ...... 5. fimbriana. 

Bas mere IS pldsede RR RR 24. 
24. Forv. med små, sorte skælduske ....... 12. lipsiana. 

Forv. uden sorte skælduske ...........…. 11. rufana. 

TF: AFTES ban EN Tale fis: 3 

Artens særlige kendetegn er de relativt smalle 

forv. med konkav kant, samt den store, skråt 

opadrettede skældusk i vingemidten. Palperné er 

meget lange, fremadrettede. Arten er overordent- 

lig variabel i tegning og farve. Hovedformen har 

hvidt hoved og bryst. Forv. omtrent ensfarvet | 

mørkt rødbrune, lidt mørkere langs kanten. 

Langs randen fra roden en rent hvid stribe, som. 

ender spidst i hjørnet. Den store skældusk hvid. 

I sømfeltet en tværrække små skælduske af 

grundfarven. Langs frynserne en tynd, lys stribe. 

Bagv. lyst brunliggrå, lysest mod roden. Af de 

mange forskellige, navngivne former skal her om- 

tales: Var. striåna Hw. (tavle I, fig. 4). Hovedet 

gullighvidt, brystet rødbrunt med gullighvid iblan- 

ding, blandt andet skulderdækkenes kanter. 

Forv.s grundfarve noget lysere rødbrun end hos 

hovedformen og med noget lysere iblanding i 

randhalvdelen, smallest ved roden, bredt ved 

sømmen. Rodfeltet mørkere. En blåligsort plet i 
spidsen. Ribbe 1b med hvid bestøvning. Alle 
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-skælduskene sortebrune. Var. spadiceåna Hw. 

(tavle 1 ig. 5). Iøvrigt som; foregående, men 

hoved og bryst rødliggråt. Forv. med en rustbrun 

stribe fra den store skældusk skråt udad til kan- 

ten; inden for striben et lyst, okkerbrunt strøg. 

Var. profanåna F. (tavle I, fig. 6). Grundfarven 

noget mere violetbrun end hos de foregående, 

med lysere iblanding, så den gør et mere broget 

indtryk. På kanten ca. ?/, fra roden en lidt lysere, 

grålig plet. Alle skælduskene sortebrune. Var. 

cristalåna Don. (tavle I, fig. 7). Som den fore- 

" gående, men med en hvid stribe udgående fra 
samme sted på kanten, hvor hos denne den grå 

plet findes. Den svinger lidt bort fra kanten og 

længere mod spidsen tilbage til denne igen. 

V8;5=410,5:mm. i - 

Larven er grågrøn med brungult hoved. Den lever i juni— 

juli i hjærtebladene af rose, slåen, pil, elm, avnbøg o. a. 

Arten er fundet en enkelt gang på Bornh. (Frennelund) og 
en enkelt gang på Langeland (Nordenbro skov), samt i be- 
tydeligt antal og mange varieteter på Fyen i en kratskov 
ved Fåborg, men er tilsyneladende forsvundet herfra ved 
rydning af dens foderplanter. Aug./,—nov./,.7) 

EN hastrånd EY Tavle 1 "62"8 02/0. 

Forv. bredere end hos foregående art, kanten 

meget stærkt bøjet ved roden, derefter lige eller 

svagt konkav. Brystet med kraftig længdekam. 

Palperne kortere end hos cristana. En overordent- 

lig variabel art, navnlig i farve og tegning, men 

1) Når fade ndgare er angivet med brøker, betyder E og /» hen- 
holdsvis første og sidste halvdel af måneden. 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. ; ØD 

- 
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også i størrelse og vingeform; den er sikkert den 

mest variable sommerfugl i verden. Hovedformen 

har forv.s grundfarve lysere eller mørkere grå. 

Rodfeltet mørkt, midtbånd og kantplet ligeledes; 

de to sidste er ofte forenede til en stor, noget 
uskarpt begrænset, trekantet plet, der ofte når 

helt til randen. Den mørke farve breder sig ofte 

over hele vingen, som således bliver omtrent ens- 

" farvet sortegrå. Der er beskrevet og benævnt en 

. mængde forskellige former og alle mulige over- 

gange og kombinationer forekommer. De forskel- 

lige former kan stort set deles i to typer: den ene 

med tværbånd, den anden med længdestriber. 

Nogle af de mest karakteristiske skal omtales her. 

Ab. coronåna Thnbg. (tavle II, fig. 1). Forv.s 
tegninger rødbrune; mellemrummet mellem rod- 

feltet og midtbåndet hvidt eller hvidligt, under- 

tiden er også en uregelmæssig plet i sømfeltet 

hvidlig. Ab. byringiåna Hb. (tavle II, fig. 2). 

Forv.s tegninger blåliggrå, mellemrummet mel- 

lem rodfelt og midtbånd brunliggult. Ab. pruino- 

såna Stgr. (tavle II, fig. 3). Forv. oftest ensfarvet 

mørkegrå med en sort plet lige uden for rodfeltet 

og nærmest randen, samt en ligeledes sort skrå- 

streg fra kanten -/, fra roden til lidt over vinge- 

midten. Ab. autumnåna Stph. (tavle II, fig. 4). 
Forv.s grundfarve mørkt gyldenbrun; tegningerne. 

mørkt blåliggrå, men kun lidt fremtrædende. Ab. 

psoråna Froel. (tavle II, fig. 5). Forv. ensfarvet 

askegrå, gulligbrune eller rødbrune, med een eller | 

flere sorte længdestriber fra roden. Ab. aquilåna 
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SElbE (tavle 26) Hoved. og: bryst lyse; forv: 

ensfarvet mørkt rødbrune med fine, lyse ribber. 

"Åb. lemvigiåna Larsen (tavle II, fig. 7). Hoved 

og bryst hvidlige, forv. ensfarvet askegrå med ret 

kraftig, hvid bestøvning langs ribberne. Ab. ra- 

diana EIb: (favle TE, 28). "Forv.s grundfarve 

lys bleggul, særlig langs kanten, med sort midt- 

stribe fra roden til sømmen og de fleste ribber 

bag striben sorte. Frynserne på kanten mørke. 

Ab. divisånaå Hb. (tavle IL; fig. 9) Forv. langs 

kanten brunliggrå; bag denne en ren hvid stribe, 

bagtil begrænset af en sort længdestribe; bag 

denne igen er vingen ensfarvet sortebrun. Ab. 
mayråna Hb.(tavle: TIL; fig. 1). Forv.sS-erund- 

farve brunlig- eller blåligsort, med en skarpt be- 

.grænset, hvid eller brunliggul længdestribe i mid- 

ten fra rod til spids. Ab. apiciåna Hb. (tavle III, 

fig. 2). Forv.s grundfarve hvidliggrå til lyst brunlig- 

gul med en sortebrun længdestribe fra rod til 

spids. Ab. combuståna Hb. (tavle III, fiø. 3). 

Forv.s grundfarve mørkebrun med spor af tvær- 

bånd og tværstreger, samt med en ret bred, gul 

længdestribe langs randen. Ab. albimaculåna 
Sheldon (tavle III, fig. 4). Forv. hvide; i rodfeltet 

en sort streg fra roden, som er forbundet med en 

noget bredere, sort streg fra kanten; den øvrige 

del af kanten med en lang, uregelmæssigt trekan- 

tet sort plet med lidt hvid iblanding. Bagv. lysegrå 

med svag nettegning. 3's genitalapparat se fig. 8 a. 

Aedeagus kort, med 5 cornuti: 1 tykkere og 4 
. tyndere. 9s genitalapparat (fig. 4) er karakteri- 

; 2x 

- 
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seret ved ostiumpladens kraftige fremspring. 

V. 8-11 mm. 

Larven er bleggrøn med brunt eller sort hoved og nakke- 

skjold. Den lever i juli-aug. på pil — er også fundet på sølv- 

poppel — hvor den spinder bladene langs en kvist sammen 

til en rørformet bolig. Den forpupper sig i boligen eller under 

mos. ; 

Udbredt og fundet i alle landsdele, i størst antal ved Lem- 

"vig, hvor også de fleste aberrationer er fundne. Aug.—nov. og 
efter overvintringen i april. Meget sjældent kan den findes i 
en sommergeneration i juli. 

dar maceanad Tr: "Tayle INS 5: 

Arten ligner meget nogle af formerne hos ha- 

stiana; dog er forv.s kant ikke så stærkt bøjet ved 

roden og er derefter konveks; sømmen er indad- 

buet. Grundfarven varierer fra glinsende hvidlig- 

grå over grå til rødbrun, med brune eller brunlig- 

røde tegninger, der dog ofte er meget udviskede 

og utydelige. Rodfeltet udad begrænset af en 

vinkelbøjet, mørkebrun linie. Midtbåndet indad 
begrænset af en mørkebrun linie, som ikke når 

randen; kantpletten ligeledes indad begrænset af 

en mørkebrun linie, som undertiden når helt til 

hjørnet. På kantens yderste halvdel en del lyse 

skråpletter. Bagv. lysegrå. $'s valve og aedeagus 

se fig. 8b. Aedeagus lang og smal med 6 Dk 

cornuti nær spidsen. V. 9—11 mm. 

Larven er lyst blågrøn med gult hoved. Den lever i juni- 

juli på Vaccinium myrtillus (blåbær) og V. uliginosum (mose- 

bølle). 



Fig. 8. g-genitalorganer hos: a. Acleris hastiana, b. ÅA. maccana 

(præparat J. Lundqvist), c. A. abietana, d. A. fimbriana (præparat 

: N. L. Wolff). x 25. : 
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Kun fundet i få eksemplarer: Bornh. (Spæling mose, Rø 
plantage, Frennelund, Dueodde), Jyll. (Horsens, Grenå, Lem- 

vigegnen, Alierup bakker, Slettestrand, Vorupgårds mose). 
Sept.—okt. og efter overvintringen. 

4. A.abietåna Hb. Tavle III, fig. 6. 

Den største danske Acleris. Forv.s kant lige 

eller svagt konkav, med fremstående skæl; søm- 

men ikke indadbuet. En mængde små, sorte skæl- 

-duske over hele vingen danner længde- og tvær- 

striber og giver vingen et ru udseende. Grund- 

farven grønligt gråbrun. Rodfeltet noget mørkere, 

udad begrænset af en tynd, vinkelbøjet, sort linie 

med en udadrettet, sort spids i vinkelbøjningen. 

Undertiden findes et hvidt, mere eller mindre 

fuldstændigt tværbånd lige uden for rodfeltet 

(tavle III, fig. 7). Former med større eller mindre 

partier hvide eller hvidlige: ab. mitterberge- 
riåna Haud., tavle III, fig. 8 og 9 ses ikke sjæl- 

dent. Ab. nigricåna Haud. har næsten sort 

grundfarve. Ab. lutiplåga Rbl. har en gullig- 

hvid stribe langs randen. Alle overgange mellem 

de forskellige former forekommer. Bagv. grå, 

lysere mod roden og med svag nettegning. I's 

genitalapparat se fig. 8c. Valverne af meget ka- 

rakteristisk form, aedeagus kort og tyk med 2 

lange cornuti. NE 10—11,5 mm. 

Larven lever i juni mellem koglerne på gran, vistnok særlig 

ædelgran og hvidgran. 

Udbredt og fundet i alle landsdele. Sept./,—okt. Den over- 
vintrer, men ses sjældent om foråret. 
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(A:nmbråna Hb. 

Forv. af mere trekantet form end hos de fore- 

"gående arter. Kun få skælduske: een på rodfel- 

tets ydre begrænsning nær randen, een ofte lys 

i vingemidten og enkelte små i sømfeltet. Grund- 

farven lysere eller mørkere brun. Rodfeltet noget 

mørkere, ligeledes det noget skrå tværbånd og 

nogle skyggestriber nær spidsen. Fra roden udgår 

en sort længdestribe, som forgrener sig mod spid- 
sen. Nogle af ribberne kan også være med sort 

bestøvning. Bagv. lyst grå. 3's genitalapparat er 

særligt karakteriseret ved den lange og smalle 

aedeagus uden cornuti. V. 8—11 mm. 

Larven er lysegrøn. Den lever i juni-juli på røn, el, pil, 

slåen m. m: 

Arten er taget i Skåne og Nordtyskland, og kunne måske 
nok findes her i landet. Aug.—okt. og efter overvintringen.) 

SA skinke Fana hubs Favle Tv hs 1 

En meget variabel art, som dog altid kan ken- 

des på de i spidsen bredt afrundede bagv. Hoved 

og bryst i regelen af samme farve som rodfeltet; 

men undertiden er hovedet og skulderdækkene 

hvide og brystet mørkt. Forv.s: grundfarve fra 

lysegrå til lysere eller mørkere brun med brune 

tegninger: rodfeltet, midtbåndet og kantpletten; 
disse tegninger kan dog være utydelige eller helt 

mangle. Af de mange former skal omtales 2. Den 

ene har den forreste del af forv. hvid eller lyst 

blågrå med brune pletter langs kanten; resten af 
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vingen er rødligbrun med grå iblanding og mere 

eller mindre tydelige tværlinier. Hos den anden 

form er forv.s grundfarve askegrå med tæt iblan- 

ding af brune og gule skæl, men uden mørkere 

tværbånd. Bagv. grå. 3's genitalapparat (fig.8d): 

valverne korte og brede, aedeagus ret tyk med 

korte cornuti. V. 8—9 mm. 

Larven er mørkegrøn med sort hoved og nakkeskjold. 

” Den lever i juni-juli på Vaccinium uliginosum (mosebølle) 

og V. myrtillus (blåbær) under blade, som spindes fast langs 

— kvistene og gnaves på den ene side. 

Kun fundet i et enkelt eksemplar i Jyll. (Store vildmose) 
19. nov. 1933. 

6 Anex Porn a FED SF avle VE hg 2 

Forv. med kun ganske få skælduske ved hjør- 

net. Grundfarven grålighvid med uregelmæssige, 

rødbrune tegninger — navnlig midtbånd og kant- 

plet — der kan brede sig over næsten hele vingen. 

Frynserne rødbrune med gråt. 2 er noget mindre 

end 3, mere smalvinget og skarpere tegnet. Bagv. 

grå. V. 6—8,5 mm. | 

Larven er gulgrøn med mørkere ryglinie og gulbrunt hoved 

og nakkeskjold. Den lever i juni—sept./, mellem sammen- 

spundne skud af lyng og klokkelyng og forpupper sig i en 

jordkokon på jorden. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Rudehegn, Ørholm, Bølle 

mosen), Fyen (Fåborg), Jyll. (Vroue, Lemvig, Fanø). Okt.- ; 
nov. og efter overvintringen apr.—maj/,. 2 

7; Aliterana L/ Tavle IV, fis) 3: | 
Brystet med stor skældusk. Forv.s kant ret 

stærkt bøjet ved roden, med en skæl-tand lidt før 



25 

midten, og uden for denne konkav på et stykke. 

Mange små skælduske er spredt over hele vingen. 

" Grundfarven grøn med sorte streger: 7 små på 

kanten, 1 vandret lige uden for rodfeltet og en 

anden noget bøjet nær vingemidten. Var. squa- 

mana. (tavle Vh; 4) er-uden disse sorte 

streger, men med en del spredte, sorte skæl. Bagv. 

grå. V. 911 mm. 

Larven er lyst grågrøn med mørkebrunt hoved og nakke- 

skjold. Den lever i juni-juli mellem sammenspundne blade, 

navnlig på eg, men også på andre løvtræer. 

Hovedformen er kun taget i få eksemplarer: Sjæll. (Tis- 
vilde, Dyrehaven), Loll. (Bremersvold), Fyen (Fåborg). Var. 
squamana er udbredt og fundet i alle landsdele. Aug./,—dec. 
og efter overvintringen i marts—apr. 

STA variesgåna Schiff. Tavle IV; fig: 5: 
Hovedet og halskraven brunsorte, brystet og 

'skulderdækkene hvide. Forv.s rodhalvdel hvid, 

udad med skarp afgrænsning, som mod randen 

er bølget. I det hvide på randen en stor, mørk, 

uregelmæssig-trekantet plet indeholdende en stor, 

sort skældusk. Sømhalvdelen mørk, fra okker- 

brun til mørkt blåviolet, med enkelte lysere, bøl- 

gede tværstreger og korte, sorte streger, navnlig 

ved spidsen. Hos var. aspersåna F. (tavle IV, 

fig. 6) er rodhalvdelen næsten ensfarvet hvid og 

sømhalvdelen omtrent ensfarvet blåsort. Bagv. 

srå med svag nettegning. V. 7,5—10,5 mm. 

" Larven er bleggrøn eller gullig med synlig, mørkere tarm- 

kanal, rødkantede åndehuller og gulbrunt hoved. Den lever 
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i maj-juli mellem to sammenspundne blade på æble, røn, 

tjørn, slåen, cotoneaster, pil, pors 0. a. 

Udbredt og hyppig. Aug./,—okt. DØ Den er ikke fundet ef- 
ter overvintringen. 

SES RE ln ok] Seed Ro bre Ko] BYGE Nes 

Hoved og bryst hvide. Forv. hvide med en del 

små skælduske, der indeholder enkelte sorte skæl. 

Undertiden findes et ret smalt tværbånd og en 
- uregelmæssig plet nær vingespidsen, begge blegt 

" brunlige. Var. scotåna Stph. (tavle IV, fig. 8) 

har 3 sorte pletter, 2 på kanten og 1 stregformet 

omtrent i midten. Bagv. lysegrå, lidt mørkere mod 

spidsen. V. 9—10,5 mm. 

Larven er blålig, grønlig eller gullighvid med sortebrunt 

hoved, sortkantet nakkeskjold og sortebrune brystfødder. - 

Den lever i juni-juli på birk mellem 2 sammenspundne blade 

eller i en ombøjet bladrand og forpupper sig i boligen. 

Arten er fundet på Bornh. (Dueodde), Sjæll. (Nordsjæll. 
meget udbredt, Broksø), Amager (Kongelunden); herudover 
kun fundet i 1 ekspl. i Jyll. (Funder). 

Imago sidder i regelen på hvide Ole konge Sept.-maj. 

(A. boscåna F. 

Arten har 2 kuld af forskelligt udseende. Som- 
merkuldet ligner en del A. niveana, idet forv. er 

hvide, ofte med gul eller brun bestøvning. Midt- 

båndet begynder på kanten; en plet her bagved 

samt kantpletten mørkebrune. Gullige linier (som | 

ikke findes hos niveana) med sorte skælduske for- 

løber fra kantpletten til hjørnet og fra en lille plet 

på kanten nær spidsen til sømmen. Efterårskuldet 

har forv. lysere eller mørkere grå til brungrå med 
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Fig. 9. Genitalorganer hos: a. Acleris sponsana | &, b. A.rufana I, 

c, do. 9 ostiumpladens fremspring, d. A. lipsiana $, e. do. & ostium- 

] pladens fremspring, f. A. schalleriana gg, g$x25, 2? x40. 
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fine, mørkere, skrå bølgelinier. Undertiden findes 

desuden samme tegning som hos sommerkuldet; 

men den er tydeligere: midtbåndet når til randen 

og kantpletten til hjørnet. Langs sømmen mørke 

punkter. Frynserne med 1—2 delingslinier. Bagv. 

lysegrå, mørkere mod spidsen. V. 7—9,5 mm. 

Larven er grøn med små, hvide vorter; brystfødderne, 

hovedet og nakkeskjoldet mørkebrune. Den lever i juni og 

” aug. mellem 2 sammenspundne blade på elm. 

Arten er endnu ikke fundet i Danmark, men forekommer 

i England og Tyskland. Juli og sept.—maj.) 

OS A FS pons anmak? Favle TV he: 9 

Forv.s søm temmelig skrå. Grundfarven aske- 

grå, tegningerne rustrøde. De består af en mindre 

plet ved roden, et skråt midtbånd, som kun når 

lidt over vingemidten, samt en kantplet sammen- 

flydende med midtbåndet, hvorved dannes en 

stor, trekantet plet. Bagv. brunliggrå. $'s aedeagus 

og valve se fig. 9a. Aedeagus med en plade og 2 

cornuti. V. 10—12 mm. ; 

Larven er grøn med brungult hoved. Den lever i maj—juli 

i et ombøjet blad på bøg, eg, røn, avnbøg, hindbær, ahorn 

og slåen og forpupper sig i boligen. 

Udbredt og hyppig i bøgeskove. Aug.—okt., næppe fundet 
efter overvintringen. SEG 

11 FA ran ar Sehr Pave Ty heste: 

Forv.s grundfarve varierende fra lyst brunlig- 

grå over rødliggrå til okkergul. Ofte helt uden 

tegning; men når en sådan findes, er den mørkere 
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-end grundfarven og består af en stor, trekantet 

plet på kanten samt en skygge skråt udad fra 

randen nær roden. Disse tegninger er navnlig 

fremtrædende hos eksemplarer med okkergul 

stundfarve… Hos" absapiciana ib. (tævlen TV; 

fig. 11) er grundfarven fra hvidliggrå til hvidlig 

okkergul, med 2 rødbrune længdestriber, een fra 

rod til spids og een langs randen. Bagv. lyst 

brunliggrå med lysere frynser. Genitalorganerne 

see. 90 os eÅAedeagus med-5- korte: cornut: 

Ostium-pladens fremspring noget tilspidsede. 

" V. 9—11 mm. 

Larven er grøn med mørkebrune brystfødder, brungult 

hoved med brune striber og mørkebrunt nakkeskjold. Den 

lever i maj-juli mellem sammenspundne blade på Rubus 

(klynger), pil, pors og poppel. 

Kun fundet få steder, men ofte i antal. Sjæll. (Tisvilde, 
Mårum, Bøllemosen, Ordrup mose), Jyll. (Horsens). Sept./,— 
okt. og efter overvintringen. 

2: Aleps kan Scudt Tayle JV,-f12.12: 

Ligner til forveksling foregående art og varierer 

på samme måde som denne (dog findes ingen 

form svarende til ab. apiciana). Forv. med mange 

" små, i regelen sorte skælduske over hele vingen. 

Genitalorganerne afgiver dog et sikkert skelne- 

middel (fig. d og e). Aedeagus med en trekantet 

plade og 13—15 lange og tynde cornuti. Ostium- 

pladens fremspring afrundede. V. 9—11 mm. 

Larven lever i juni—juli på bølle, pors, birk og hæg. 

"Kun fundet i Jyll. (Lemvig-egnen, i stort antal). Sept./,—okt. 
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IRESAF se ha erne Rave Vee 

Forv.s grundfarve brunligt grå med svag net- 

tegning og med en stor, trekantet kantplet af rød- 

brun farve med noget lysere iblanding. En del 

små, sorte skælduske findes navnlig i rod- og 

sømfeltet. Hos var. comparåna Hb. er grund- 

farven gulbrun og kantpletten sort. Var. late- 

faseiåna.Sorh: (tavle; V;fi2g-2)- har "hvidlie 

- grundfarve med mange mørke skæl. Rodfeltet og 

kantpletten, som næsten når randen, er af rød- 

brun farve. Bagv. brunliggrå med svag netteg- 

ning. g's genitalapparat se fig. 9f. Aedeagus kort 

og tyk med 8 korte cornuti. V. 8—10,5 mm. 

Larven er grågrøn med brunligt hoved og sortplettet 

nakkeskjold. Den lever i maj-juni mellem unge blade og. 

blomster af pil, bølle, Rubus (klynger), o. a.;-den forpupper 

sig i boligen. ; g 

Alm. udbredt; var. comparana lige så talrig som hoved- 
formen, var. latefasciana er sjældnere. Juli/,-sept. 

14. A.comariåna Z. (Jordbærvikleren). 
Favle VV 12735 024: 

Arten ligner en hel del den foregående, men er 

gennemsnitlig mindre; dog kan store eksemplarer 

være større end små eksemplarer af schalleriana. 

Forv.s kant noget mere buet og grundfarven mere 

gulligbrun. Kantpletten oftest lysere, delt i flere . 
pletter, undertiden næsten forsvundet. Når den 

findes, er den rødbrun eller sort. Skælduskene 

større. I vingens sømhalvdel findes en del fine, 

mørke tværlinier. Bagv. noget mørkere end hos 
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-schalleriana. gs genitalapparat (fig. 10a) ligner 

også schalleriana's, men aedeagus mangler cor- 

air V7—8 5 mm. 

Larven er som yngre gulbrun med mørkt hoved. Som 

voksen er den hvidlig- eller gråliggrøn med gulbrunt, brun- 

plettet hoved, eller den er grå med mørkere ryg og glinsende 

sort hoved og nakkeskjold. Den lever maj—-sept. i bladruller 

på Comarum palustre (kragefod) og jordbær. 

Alm. udbredt, dels på fugtige steder med Comarum, dels 
på jordbær, hvor den kan gøre nogen skade. Flyvetiden 
strækker sig over hele sommeren lige til ind i nov. Den kan 
overvintre i alle stadier. 

15 AS aspersamasiHb ss kavers gros"? 

De to køn forskellige i størrelse og vingeform. 

g's forv. brede, trekantede. Grundfarven guldgul 

med mange rustbrune tværstreger, som i søm- 
feltet danner tværlinier; navnlig er sømlinien tyde- 
lig. Tegningerne rustbrune: en plet på kanten 

ved roden, en anden på randen ved enden af rod- 

feltet, samt en stor, trekantet plet på kanten. 

Denne sidste er mere eller mindre iblandet grund- 

farven, men med tydelig begrænsning nedad. 2 er 

mindre, smalvinget, med kant og rand parallele. 

Forv.s grundfarve brungul med violetbrune tvær- 

streger. Tegningerne som hos 3. Bagv. hos begge 

køn lysegrå med ganske svag nettegning og mør- 

kere mod "spidsen. 3's genitalapparat (fig. 10b) 

ligner sphepherdana's. Aedeagus med en plade 

og 4 cornuti. V. $ 7—8 mm, 2 6—6,5 mm. 

… Larven: er som yngre grøngrå; som voksen er den gul 

. eller grøn med brune brystfødder, gult hoved og delvis brunt 
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nakkeskjold. Den lever i maj-juni på Spiraea (mjødurt), 

Comarum (kragefod), Potentilla (potentil), Alchemilla (løve- 

fod) og Poterium (bibernelle). 

Udbredt og hyppig på fugtige enge og i moser. 2 kuld: 
juli og okt. 

1 AFSKED Der dan 'SiphsT avle Ve 

Forv. med skarpt fremtrædende spids og indad- 

buet søm. Grundfarven mørk okkerbrun, mør- 

"kest hos 9. Talrige små, mørkebrune tværstreger, . 

som danner tværlinier ved rodfeltets ydre grænse 

og på begge sider af midtbåndet (dette er af 

grundfarven), samt langs sømmen. En trekantet 

kantplet er antydet ved mørk begrænsning nedad. 

I vingemidten en lys skældusk. Bagv. hvidliggrå, 

mod spidsen mørkere, brunlige; med ret svag, 

mørk nettegning. &s genitalapparat (fig. 10 c) 

ligner foregående arts. Aedeagus med plade og 5 

cornuti. V. 6,5—8 mm. 

Larven er bleggul eller grønlig med brunt hoved. Den 

lever mellem sammenspundne blåde på Spiraea (mjødurt). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tibirke mose, ved Gentofte sø, Hu- 
sum), Loll. (Nagelsti enge, Maribo), Flstr. (Mellemskoven). 
Aug.-—sept. 

17:A ferru sand Pres Tarle NSSS OSLO 

Denne og den følgende art ligner hinanden 

meget. Meget variabel. Forv.s grundfarve blegt 

okkergul, lysere eller mørkere brun til rødbrun, 

oftest med mørkere nettegning og med spredte, 

sorte skæl. Hos stærkt tegnede eksemplarer er 

rodfeltet uregelmæssigt mørkt begrænset; midt på 
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kanten 2 mørke pletter og båg dem omtrent i 

vingemidten en tredie plet, som undertiden er 

forbundet med randen ved en uregelmæssig, 

mørk skygge. De tre pletter flyder undertiden 

sammen til en trekantet plet med lys midte. Een 

eller flere tynde skråstreger i sømfeltet er som 

regel tydelige; mørk sømlinie mangler eller er 

meget utydelig. Bagv. lysegrå med meget svag 

nettegning. Sommerkuldet er mindre i størrelse; 

forv.s grundfarve lys bleggul; også bagv. er lysere. 

Forv. på undersiden langs kanten lyse; iøvrigt 

ensfarvet grå helt ud til sømmen. 3's aedeagus og 

valve se fig. 10d. Aedeagus med en plade og 2 

cornuti. V. 6-9 mm. 

Larven er grøn med sorte brystfødder, hoved og nakke- 

skjold. Den lever juni-aug. mellem sammenspundne blade 

på birk. | 

Hidtil fundet: Bornh. (Svaneke, Dueodde), Sjæll. (Tisvilde, 
Stenholt vang, Grønholt, Hillerød, Lyngby mose, Strøby 
jerne, Jersie strand, Frølunde fed), Amager (Kongelunden), 
Loll. (Hamborgskoven), Falster (Horreby lyng, Hannenov), 
Fyen (Bårdesø mose), Jyll. (Klosterhede). Sept.—okt., ses 
også efter overvintringen. Sommerkuldet i juli ses sjældnere. 

18. A.tripunctulåna Hw. (lithargyråna H.S., 

fissuråna Pierce & Metcalfe). Tavle V, fig. 11, 

IPS: 

Ligner meget foregående art. Forv.s spids mere 

fremtrædende, sømmen mere indadbuet. Forv.s 

grundfarve knapt så varierende, mere lys okker- 

brun. De 3 pletter ved kanten kan være helt sorte, 

meget fremtrædende. Også helt ensfarvede, rødlig- 

brune eksemplarer forekommer. På rodliniens 
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Spladsssom- regel en. lille; sort skældusk. Forv-er 

på undersiden langs kant og søm gule med mørke 

tværlinier. $s aedeagus og valve se fig. 10e. Ae- 

deagus med en enkelt, meget lang cornutus og en 

lang torn ved spidsen. V. 8-9 mm. 

Larven er grøn med lyse ledindsnit, med fra rødbrunt til 

sort hoved og grønt nakkeskjold, som fortil er hvidt, bagtil 

mørkt. Den lever juli-aug. på eg og bøg, hvor den skjuler 

sig i et hvidt spind mellem stilkene på flere sammenspundne 

blade. Fra sin bolig vandrer den ud til nærsiddende blade, 

som den skeletterer. 

Overalt udbredt, ofte meget talrig. Sept.—okt. og efter 
overvintringen. Et sommerkuld er ikke fundet her i landet. 

Fo quereindma LL Tavle V0-14. 

Lille art Forv. ret brede-med ret skrå Søm; 

grundfarven glinsende hvidliggul med svage, 

brune tegninger: 3 kantpletter; en lille ved rod- 

feltets grænse; 2 større firkantede, den ene på 

nldten Aden anden; (4 afstand Arayrøden; På 

resten af vingen en del småpletter, som danner 

uregelmæssige, afbrudte linier. Bagv. lysegrå. 

V. 6—7 mm. 

Larven lever i maj-juni på eg, mellem sammenspundne 

blade på de nederste grene, hvor disse ligger på af solen 

gennemvarmede sten eller klipper. 

Kun fundet på Bornh. (Robbedale ved Rønne, Kilen ved 
Hasle). August. 

20 A: holmiåna L. Tavle NE herk 

Lille art. Forv. okkerbrune, lysest ved roden, 

mod sømmen violetbrune; med en hel del blålig- 
T; 
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violette pletter, som danner tværlinier. Midt på 
kanten en stor, trekantet, sølvhvid plet. Frynserne 

okkergule, ved hjørnet mørkegrå. Bagv. grå. 

V:65 75m0m. i 

Larven er gul med brune brystfødder, gulbrunt hoved 

og gulgrønt, brunkantet nakkeskjold. Den lever i maj-juni 

på rose, tjørn, slåen, æble og Cotoneaster (mispel), i en om- 

bøjet bladrand, hvorfra den vandrer ud og æder bladene 

" fra kanten. | 

Udbredt og hyppig, navnlig i haver. Juli-aug. 

21. A. reticulåta Strom (contaminåna Hb.) 

Favle VI hs 27095: 

Forv.s spids skarpt fremtrædende, sømmen skrå 

og indadbuet. Grundfarven varierer fra bleggul - 
over okkergul og okkerbrun til rustbrun. De mør- 

kebrune ribber og en mængde små, mørkebrune 

tværpletter danner nettegning over hele vinge- 

fladen. Tegningerne mørkebrune; de- består af 

sømfeltets ydre grænselinie, det noget uregelmæs- 

sige midtbånd, samt kantpletten; de to sidste ofte 

sammenflydende. Sømlinien tydelig, mørkebrun. 

Tegningerne kan være mere eller mindre tydelige. 

Var. ciliåna Hb. er lys okkergul, næsten helt 

uden tegning. Hos ab. dimidiåna Froel. er forv.. 

helt dækket af mørk, violetbrun bestøvning. 

Bagv. grålighvide med svag, mørkere nettegning. 

V:-8,5—9,5 mmm. 

Larven er grøn med sorte brystfødder, brunt hoved og 

mørkebrunt, lyst delt nakkeskjold. Den lever i juni-juli på 
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.tjørn, slåen, æble, rose, kirsebær, eg og hassel, hvor den 

forpupper sig mellem bladene. 

Alm. udbredt; udbankes ofte i mængde af tjørn. Aug./,— 
sept. 

2: AS Torquinidna Dup” Tavlk VI, fr9:4. 

Forv.s spids meget skarp, sømmen meget skrå, 

således at vingen bliver lancetformet. Grundfar- 

ven blegt strågul, med en mere eller mindre tyde- 

lig, lille sort plet på tværribben. En del små, sorte 

prikker mellem ribberne. Undertiden findes en 

sort plet i vingemidten (denne form er her i landet 

= kun fundet på Møens klint). Bagv. hvidliggrå, 

som forv. med små, sorte prikker, navnlig nær 

spidser: V. 9,5—10 mm. 

> Faren er græsgrøn med lysegrønne vorter, - sort kloled 

på brystfødderne, gult hoved og lysegrønt nakkeskjold. Den 

lever i juni og aug. i sammenspundne skud på Lythrum sali- 

caria (kattehale). 

Hidtil fundet: Bornh. (Knudsker, ved Rønne), Sjæll. 
(Adserbo, Strøby jerne). Loll. (Refshale mose), Falster (Vir- 
ket lyng), Møen (Klinten). Juli og sept./,—okt. 

3. Argyrotéxa Stph. 

Står både den foregående og den efterfølgende 

" slægt nær. Brystet med lille skæl-kam. Forv. med 

skælduske, men iøvrigt som følgende slægt. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. med sølvglinsende linier eller pletter.…. PE 

Forv. uden sølvglinsende linier eller pletter 

1. forskåleana. 
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2. Forv.s sølvglinsende linier opløst i pletter 

3. Conwayana. 

Forv.s sølvglinsende linier ikke opløst i pletter 

2. bergmanniana. 

L.:Asforskåleana-L:.Tavle VIE f275: 

Forv. bleggule med skarp, brunligrød netteg- 

ning. En smal, mørkebrun stribe fra omtrent 

midten af kanten langs denne udad og videre 

-langs frynserne til hjørnet. Fra midten af kanten 

en smal, mørkebrun stribe skråt udad til en større 

(2) eller mindre (3) — undertiden helt manglende 

— mørkebrun plet, der indeholder 2 små, sorte 

skælduske. Bagv. hvidliggule med lidt mørkere, 

smal sømlinie. 3's genitalapparat se fig. 11a. V.6— 

8 mm. 

Larven er lyst gulgrøn med brungult hoved og grønt 

nakkeskjold. Den lever maj-juni på ahorn, først i blomsterne, 

senere i en bladrulle. 

Overalt udbredt. HE NESRDE: JKE 

DERNE heremanndank L. Tavle VI, SE 6. 

Forv.s grundfarve citrongul, fra vingemidten 

udad mere orangegul, og med orangegul netteg- 

ning. En rodlinie, 2 skrå tværlinier og sømlinien 

sølvglinsende med brun kant. Lige over randen 

og halvvejs fra roden en lille, sort skældusk. Bagv.. 

grå. V. 6,5—7 mm. 

Larven er lyst gullig eller grønlig med sort hoved og nakke- 

skjold. Den lever i maj-juni på rose, hvor den spinder bladene 

fast til blomsterknopperne, hvori den æder huller. Den er 

også fundet på Rhamnus (vrietorn). 

Overalt meget almindelig. Juni/,—juli/,. 
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so eonwayd na FS Tavle-VE 187. 

Forv. gule, med mere eller mindre udbredt, 

orangegul iblanding. Rodfeltet ofte mørkere, 

brunlist:—2/ mere eller: mindre mørke fværlinier 

er kantede med metalglinsende punkter. Midt på 

randen findes altid en firkantet, lysegul plet. Bagv. 

sortegrå, mod roden lysere. V. 5—7,5 mm. 

Larven er gullig med brunligt hoved og nakkeskjold. Den 

lever i sept.—okt. i frugterne af liguster, syren, berberis og 

ask og forpupper sig inden overvintringen i jorden i en hvid 

kokon. 

Udbredt og hyppig i skove, krat og haver. Juni—juli/,. 

AN ori 

RS følere hårede. Brystet med eller uden skæl- 

kam. Forv. uden skælduske, ribbe 7 går til søm- 

men. Bagv. med ribbe 7 og 6 tæt til hinanden mod 

roden, 5 nær 4, som udspringer fra samme punkt 

som 3596 1ig;-1: 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. ensfarvede eller næsten ensfarvede...... 2. 

Korvmedttydelseste shine ere SENSE £ De 

AEK OLV-SK STINA ATV Er SLØR 2 ago se 2. viridana. 

Forvstorundfarverikke skøn. DE USE SST ARE 3: 

3. Mindre art; forv. rødligt brungrå (&) eller lyst 

lyst okkergule (9)..... SEE (ER Erna 6: rusticana 

Større arter Ene SR 3 RE SEE SR Br Se On ENE ar Å. 

ARON: blegne; FEE KI ag BRS DELSE R 3. paleana. 

Korvælergule tilørabrune ANE 4. viburniana. 

srebrys ber mme des Kær drskeD 27 ENE ERR HÆ: 62 

KBrysten uden skældusk bases RAD SD 9. 
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6. Forv. uden tværlinier; en blanding af gult og 

BISON ESS SES ERE RER 7. ministrana. 

Forvanderledessrr sees AE Renee ARENSE Bree rent Te 

7. Forv.s rodfelt udad retlinet begrænset. 9. cinctana. 

Forv.s rodfelt udad med buet eller vinkelbøjet 

Hesræensine Es FSSE RR SS ERE SEES RESEN 8. 

8. Forv. udenfor tværbåndet med stor, tydelig kant- 

DIE EK er NE SLS SES SSR SES SSR 8. pulchellana. 

Forv. udenfor tværbåndet med meget smal kant- 

pletfosfsmåæsorterstreser Ser FREE 10. rigana. 

9. Forv. gule med mørkebrun sømlinie. 1. loeflingiana. 
Forv. uden mørkebrun sømlinie ............... 10. 

10. Forv. med 2 mørkebrune kantpletter.. 5. forsterana. 

Forvsanderled es! ES EN JØRR r 4. viburniana. 

KT toerne and LS Tavle VIS feSSs: 

Forv.s grundfarve bleggul, med fin brun net- 

tegning. Tegningerne rødligbrune, mere eller min- 

dre tydelige: 2 smalle tværlinier nær roden; 2 

bredere fra kanten nær dennes midte, undertiden 

endende i vingemidten, undertiden løbende ud i 

en stor, uregelmæssig plet bag vingemidten; en 

smal linie fra kanten nær spidsen; samt en altid 

tydelig linie langs frynserne. Den store, brune 

plet breder sig ofte” over: det mesteaf-vingern 

Frynserne hvidliggule med mørk rod. Bagv. grå. 

&'s genitalapparat se fig. 11b. V. 7,5—9,5 mm. 

Larven er grøn med sort hoved, nakkeskjold og vorter. 

Den lever i maj-juni i en bladrulle på eg. 

Overalt-udbredt. Juni—juli/,. 

2. T.viridana L:(Esevikleren) Lave ME hes9l 

Forv. ensfarvet grønne med smal, gullig kant- 
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- stribe og gullighvide frynser. Bagv. lysegrå med 

lysere frynser. &%s æglægningsapparat er ejen- 

" dommeligt formet. Med dette tager den grønne 

skæl fra forv. til at dække æggene, som aflægges 

på de grønne blade. V. 8,5—11 mm. 

Larven er lysegrøn med sorte vorter, sort hoved og grønt 

nakkeskjold med sorte prikker. Den lever i maj-juni i en 

bladrulle på eg, undertiden også på andre løvtræer (bøg, 

ahorn m. m.). Den optræder af og til som skadedyr, hvor 

den helt kan afløve egetræerne. 

Overalt almindelig i egeskove, ofte i stort antal. Juni/,— 
juli/,. i 

558 paledm ar HD: fGræsvikleren). -Tavle VE, 

fis: 10: 

Hoved og bryst lyst brunliggule. Forv. ensfar- 

vet bleggule, undertiden mere grålige; mod roden 

mere gullige. Bagv. lysere eller mørkere grå, ofte 

"med lysere striber mellem ribberne. 2 har smal- 

lere og spidsere vinger end $. V. 9,5—11,5 mm. 

… Larven er som ung hvidgul med mørkt hoved, nakke- og 

endeskjold. Som voksen er den grågrøn eller næsten sort 

med store, hvide vorter, brunt eller sort. hoved og sort nakke- 

"og endeskjold. Den lever fra aug. til juni på bredbladede 

græsarter, hvis blade den sammenspinder på langs, og bort- 

æder bladgrøntet, så de får et blegt udseende. Den kan også 

findes på en mængde andre, lave planter. 

Alm. udbredt. Juni/,—aug./,. 

AP viburnrgåma Fi Tavle VI, fig. 11. 
Forv.s grundfarve. fra lérsul fil sråbrun, ofte 

ensfarvede, især hos $, undertiden med rødbrun 

nettegning. Har forv. tegninger, består disse af et 
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mørkere, rødbrunt midtbånd, som er tydeligst 

ved kanten og herfra forløber skråt udad; samt 

en trekantet kantplet af samme farve mellem 

dette og spidsen. Undertiden er også sømfeltet 
mørkt, navnlig hos 9, hvis vinger er smallere og 

mere spidse end hos &. Bagv. brunliggrå med lyse 

frynser. V. 9—11,5 mm. 

Larven er sortegrøn med gule sidestriber, lyse vorter og i 

lysebrunt hoved og nakkeskjold med sorte tegninger. Den 

lever i maj-juni på Vaccinium (bølle), lyng og adskillige 

andre lave planter. 

Udbredt i lyngheder og hedemoser, særlig i Jyll. 2 er noget 
træg og ses sjældnere. Juli—aug./,. 

sl forsterand FE: Tavle VILS | 

Forv.s grundfarve brunliggrå med mange små, 

mørkebrune tværstreger. 2 mørkebrune kantplet- 

ter: inderst en firkantet eller halvrund, yderst en 

trekantet, som ofte løber helt ud i spidsen. Ved 

randen uden for midten en stor, udflydende, mørk 

skygge. Bagv. brunliggrå med lysere frynser med 

mørk delingslinie. V. 12—13,5 mm. 

Larven er på oversiden brunliggrå, på undersiden hvidlig- 

grøn, med gult eller brunt, sortkantet hoved, nakke- og 

endeskjold samt brune brystfødder. Den lever i juni—juli 

mellem sammenspundne blade eller nåle på mange forskel- 

lige planter og træer, også nåletræer. 

Alm. udbredt, men i regelen enkeltvis. Juli. 

6. T. rusticåna Tr. Tavle VII, fig. 2 & og 3 2. 
Forv. hos $ okkerbrune, hos 29 okkergule, med 

svage, små, mørkere pletter, iøvrigt uden tegning. 
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Fig. 11. $-genitalorganer hos: a. Argyrotoxa forskåleana, b. Tortrix 

. loeflingiana, c. Cacoecia unifasciana. x 235. 
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Bagv. grå, lysere hos 2. 2's vinger er smallere og 

mere spidse end hos $ og 2? er som regel også 

mindre end 2. V. 6—8,5 mm. 

Larven er grønliggul med brunt hoved og mørk ryglinie 

og vorter. Den lever fra juni og overvintrer fuldvoksen, på 

Vaccinium (bølle), Comarum (kragefod), Lotus (kællingetand) 

og Convallaria (liljekonval). 

På fugtige enge, udbredt i Nordsjæli., iøvrigt angivet fra 
Møen (Klinten), Fyen HERRER Snarup mose), Jyll.” 
Lemvigegnen). Maj/,—juni/,. 

7. T. ministråna L. Tavle VII, fig. 4. 

Brystet med ret stor skældusk. Forv. okkergule 

eller grønliggule med mere eller mindre rustbrun 

iblanding: ved roden, i midtfeltet og altid langs 

sømmen. På tværribben en lys plet, hvorfra en. 

grålig stribe går mod hjørnet. Var. subfasciåna 

Stph. har meget udbredt mørkebrun bestøvning 

og skarp, gullighvid kantplet og rodplet. V. 9— 

11 mm. 

Larven er grøn, som yngre med sort, som voksen med 

brunrødt hoved. Den lever fra sept.; i begyndelsen i en om- 

bøjet bladrand, som voksen i en bladrulle, på birk, el og 

mange andre løvtræer. Den overvintrer -ssom voksen og for- 

pupper sig om foråret. 

Almindelig udbredt, særlig i birke- og elleskove, varieteten 
mellem hovedformen. Majs 

8. T. pulchellåna Hw. (politåna Hw.) Tavle 

VI hsr5: 

Hoved og bryst mørkt rødbrune. Forv.s grund- 

farve grålighvid med små, mørke streger og rød- 
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-brune tegninger: et udad vinkelbøjet rodfelt, et 

tværbånd skråt over vingen, en trekantet kant- 

plet, samt en plet mellem denne og hjørnet. 
Frynserne mørke ved vingespidsen. Bagv. grå 

med lysere frynser. V. 6—8 mm. 

Larven er grøn. Den lever i juni-juli og aug.—sept. mellem 

sammenspundne blade og blomster af Centaurea (knopurt), 

lyng, potentil, Ranuneulus acer (bidende ranunkel), Senecio 

(brandbæger) og andre urteagtige planter, samt Prunus og 

Genista (visse). 

Udover et enkelt sted på Sjæll. (Hornbæk) er arten kun 
fundet i Jyll. (Dannerhøj, Risbæk, Sønderby, Rom hede, 
Bølling sø) og Fanø (Nordby, Klitplantagen). 2 kuld: Maj/,— 
juni/, og juli/,—aug./,. 

 Ftinelana Seit. Tavle VH fis 6. 

. Hoved og bryst mørkt rødbrune. Forv.s grund- 

farve rent hvid med iblanding af grålige punkter, 

særlig i sømfeltet, og skarpt fremtrædende, gråligt 

rødbrune tegninger: et udad retlinet begrænset 
rodfelt, et noget bøjet tværbånd skråt over vingen, 

samt en kantplet. Bagv. hvide med grålige punk- 

ter; særlke "mod "spidsen. Undertiden er” bagv. 

mørkere: grå. V;5,5—7,5 mm. 

Larven er grønligbrun med mørkebrunt hoved og sorte- 

” brunt nakkeskjold samt små, sorte vorter. Den lever i maj— 

juni i rørformede gange på Anthyllis (rundbælg), Artemisia 

(bynke), gyvel og Genista (visse). 

Udbredt. og ikke sjælden på tørre steder og lyngbakker. 
Juni/,—aug./,. 

FOER: rigåna Sodof. Tavle VII, fig. 7. 

Hoved og bryst brune, ansigt og spidsen af 

- 
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skulderdækkene hvide. Forv.s grundfarve hvid 

med svagt rødligt anstrøg. Tegningerne: rodfelt, 

midtbånd, kantplet og sømfelt er brunliggrå med 

iblanding af små, sorte skælduske. Rodfeltet udad 

vinkelbøjet i midten. Midtbåndets indre begræns- 

ning med udadgående tand noget under kanten; 

ydre begrænsning med udvisket spids på midten. 

Kantpletten meget smal, i og inden for denne 

- nogle små, sorte streger på kanten. Bagv. grålig- 

hvide med talrige, mørke tværstreger og bag 

spidsen svagt mørktfarvede frynser. V. 8—9,5 mm. 

Larven er grønliggrå med okkergult hoved og nakkeskjold. 

Den lever i maj—juli/,, samt fra sept. overvintrende, i spundne 

rør på jorden under Pulsatilla (kobjælde). 

Kun fundet i Jyll. (Muldbjergene, Høstemark, Lille Vild- 
mose). Aug. : 

5. Caceocia Hb. 

g's følere hårede. Forv. hos $ med costalfold 

med undtagelse af diversana Hb. (og neglectana 

H.S., som endnu ikke er fundet i Danmark). De 

2 sidste arter regnes i regelen til slægten Tortrix, 

men hører mere naturligt hjemme her, da de har 

typiske Cacoecia-genitalier. Ribbe 8 og 7 ud- 

springer adskilte og 7 går til sømmen i forv. I 

bagv. løber 7 og 6 nær hinanden, og 5 løber nær 

4, som udspringer fra samme punkt som 3. 

(Fig. 12). CASE 
? er større end $ og undertiden anderledes teg- 

net. $'s valver er meget korte og brede, med for- 

skellig længde på Sacculus og forskelligt formet 

aedeagus. 



Fig. 12. Ribbenet hos Cacoecia unifasciana Dup. g. 

Oversigt over arterne. 

ss Forysehoss 2 uden Costalfold SEES SSD ER PÅ 

Forv: hos & med costakfold:...…..7 ae es: ABE: 3: 
Filletart VI højest am RE ER neglectana. 

Større fart HV mindst 8 mm SR 1. diversana. 

Korvs-srundtarve råke se SER CSSRSE 4. 

Forv.s grundfarve gul, rødlig eller brun........ 5. 

Forv. grå med brunt midtbånd ...... 2. musculana. 

Forv. grønliggrå med stærk iblanding af sorte skæl 

3. histrionana. 

Forv. med metalglinsende tegninger .... 8. lecheana. 

Forv: uden metalglinsende' fesnumger ss SF RER 6. 

Forv. citrongule med røde tegninger .... 5. strigana. 

Horvsanderle des ES SENE SE RESENS SE GERE ls 

Bay hvides seg SEE ERE SER SEE SER TERE 8. 

Bagv. mørke, hos nogle arter med gul spids..... 9. 

Forv.s midtbånd tydeligst på kanten .... 6. costana. 

Forv.s midtbånd tydeligst på randen... semialbana. 

Mindre art; forv.s grundfarve mørkt okkergul til 

rødbrun, bagv. grå med lyse frynser 4. unifasciana. 

SEØ RRS REE RENSE SER ERE ae SENG eee gen 0: 
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10. Forv. brunliggule med mørkt midtbånd 7. aeriferana. 

Forv- "anderledes ss Sae ERA des VSL RE: 1 

11. Forv. med mørk plet i spidsen:............... 12. 

Forv. uden mørk plet i spidsen............... 16. 

12. Forv. med sort streg mellem midtbånd og kantplet 

13. xylosteana. 

Forv. uden sort streg mellem midtbånd og kantplet 13. 

13. Midtbåndets indre begrænsning retvinklet bøjet 

) 12. crataegana. 

Midtbåndets indre es. ikke retvinklet 

Bøjet sene eg Pr VENS ERR sg MAE 

14. Bagv. lyst gullige langs kanten ....... 11. betulana. 

Bagv. ikke gullige langs kanten, men ofte i spidsen 15. 

15. Forv. med mørk, indad spids plet....... og piceana. 

Forv. uden en sådan plet.............. 10. podana. 

16. Forv. grønligt okkerbrune, større art... 15. sorbiana. 

Forv. mørkt læderbrune til brune, mindre art 

14. rosana. 

. 1. C. diversåna Hb. Tavle VII, fig. 8. 

gs forv. uden costalfold. Grundfarven hos å 

fra okkergul til gråbrun med brunlig nettegning 

og sortebrune tegninger: rodfeltet udad begræn- 
set af en buet linie; midtbåndet skråt, meget smalt 

ved kanten, bredt ved randen, hvor det når næ- 

sten til hjørnet, indad skarpt begrænset, udad 

uregelmæssigt udflydende; kantpletten med 3—4 

mørke streger, hvoraf den indre går til midtbån- 

det, den ydre til hjørnet. %s forv. er mørkere, 

brungrå, med svagere tegning, men med tydeligere 

tværlinier. Bagv. grå, langs kanten lysere, med 

lysere frynser. $'s aedeagus og valve se fig. 13a. 

V. 8—10,5 mm. 
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Larven er grålig eller grønlig med brunt eller sort hoved 

og grønt eller brunt nakkeskjold. Den lever i maj-juni på 

alle mulige løvtræer. 

Kun fundet på Bornh. (Teglkås, Vang). Juli/,—aug./,. 

GG muserlan& Hs -Favle VIE -fig.-9., 

Forv.s søm ret skrå, svagt afrundet; grund- 

farven brunliggrå til hvidliggrå med små, mørke 

punkter og streger. Rodfeltet kun lidt mørkere 

end grundfarven, udad begrænset af en tynd, 

mørk, vinkelbøjet linie. Midtbåndet mørkebrunt; 

«smalt ved kanten og bredt ved randen, hvor det 

næsten når hjørnet; indad bølget og begrænset 
af en fin, mørk linie. Kantpletten mørkebrun, ofte 

udvisket og utydelig. Bagv. brunliggrå med lysere 

frynser. Mm. 5105. 

Larven er mørkegrøn eller brun, med okkergult hoved og 

mørkkantet nakkeskjold, på siderne gullig, vorterne gule. 

Den lever fra sept. i en cigarformet bladrulle på en mængde 

forskellige træer og buske, overvintrer fuldvoksen og for- 

pupper sig i marts. 

Overalt alm. i skove og krat. Maj fedenE 

3. C. histrionåna Froel. Tavle VII, fig. 10. 

Forv.s søm stejl, svagt buet. Grundfarven grøn- 

liggrå iblandet en mængde sorte skæl og små, 

sorte tværstreger. 2 sorte kantpletter: en firkantet 

på midten og en trekantet længere ude; samt i 
spidsen en lille, rund, sort plet. På tværribben en 

lille, sort plet. Et mørkt midtbånd er undertiden 
"antydet mod randen. Bagv. Biel K Cera: V. 7—9 mm. 

3 Ny ilhelm van Deurs: Sominiertagle. : 4 
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Larven er græsgrøn, hovedet brunt, nakkeskjoldet brunlig- 

grønt, fortil hvidt, bagtil mørkt kantet, brystfødderne sorte. 

Den lever om foråret i et spind mellem sidste års nåle på fyr 

på 12—13 årige træer; senere æder den de Uge skud og for- 

pupper sig heri. 

Hidtil fundet: Bornh. (Vang, Ølene, Blemmelyng), Sjæll. 
(Hellerup, Gentofte), Loll. SED DSE NE DE Falster (Bøtø), 
Møen (Ulfshale). Juli. 

4. C. unifasciåna Dup. Tavle VII, fig. 11. 

Forv.s søm noget indadbuet, grundfarven fra 

mørkt okkergul til rødbrun (navnlig 9) med små, 

brune tværstreger. 2 er større end 3. Tegningerne 

mørke; men ofte meget utydelige, navnlig hos 2. 

Rodlinien tynd, bølget, endende i en undertiden 

dobbelt, mørk lille plet på randen. Midtbåndet 

meget skråt, rettet mod hjørnet, men vinkelbøjet 

mod roden lige over randen, hvor det ender i en 

mørk plet. Kantpletten trekantet, når næsten til 

spidsen; den er indad begrænset af en mørk 

linie, der løber ned til hjørnet. Bagv. grå med 
lysere frynser med mørk delingslinie. 3's genital- 

apparat (fig. 11c) er meget ejendommeligt, idet 

transtilla er forsynet med torne og aedeagus bærer 

en række lange, bøjede, sorte børster. V.6,5— 

9 mm. : 

Larven er violetgrå med lysebrunt hoved, brunt nakke- 

skjold. med sorte kanter, brunt endeskjold og sorte vorter. 

Den lever i maj på liguster og ask, efter en angivelse af de 

på jorden liggende, tørre blade. i 

Udbredt og ofte talrig om ligusterhække. Ikke angivet fra 
Jyll. Juni/,—aug./,. 
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(c. neglectåna H.S. 

Arten er i udseende næsten identisk med den 

foregående, kun er sømmen mere skrå og ikke 

indadbuet. Det sikreste kendetegn er, at neglec- 

tana's $& mangler costalfold. 3's genitalapparat 

ligner også unifasciana's. V. 6—7,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at være fundet 

een gang på jordbær. 

Arten er fundet i Sverige og Nordtyskland og kan sikkert 
også findes her i landet. Juni-—juli.) 

Oss tre and Eb Fade VIE 12. 

Forv. citrongule med blodrøde tegninger, som 

består af 2 meget skrå tværbånd og en stor kant- 

plet, der er forlænget ned mod sømmens midte. 

Disse tegninger kan være mere eller mindre tyde- 

lige, undertiden helt mangle: ab. stramineåna 

Haud. 2 har smallere og mere spidse vinger end 

gå. Bagv. grålig- eller gullighvide, lidt mørkere 

ved randen. V. 7—10 mm. 

Larven er grøn med grønliggult hoved og blågrønne striber 

langs midten af ryggen og øverst på siderne. Den lever i 

maj-juni mellem sammenspundne skud og blade på forskel- 

lige lave planter: Echium (slangehoved), Anchusa (okse- 

tunge), Artemisia (bynke), Helichrysum (evighedsblomst), o. a. 

Kun fundet: Bornh. NA ses, Boderne), Sjæll. (Adserbo, 
Tisvilde). Juli. 

(C. semialbåna Guen. 
Forv.s grundfarve okkergul med mørkere små- 

streger langs kanterne. Tegningerne okkerbrune: 

.Todfeltet, som kun er svagt afgrænset; midtbån- 
4= 
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det, som er smalt eller afbrudt på midten og bre- 

dest og mørkest ved randen; samt kantpletten, 

som når til spidsen og sender smalle linier mod 

hjørnet. Bagv. gullighvide i kanthalvdelen, bag- 
til mere grå. V. 9,5—10,5 mm. 

Larven er brunliggrøn med 2 brune linier langs ryggen, 

hovedet brungult med mørke punkter, nakkeskjoldet hvidt 

med sort kant. Den lever i juli og sept.—apr. i bladruller på 

-Lonicera (gedeblad), rose, nælde m.m. 

Arten er fundet i Skåne og kan sikkert også findes i Dan- 
mark. 2 kuld: juni og aug.). 

6::GC..costaåna H.S"Tavle VIE fis: 108 2 

Forv. lysere eller mørkere okkergule, ofte med 

en del iblanding af små, sorte skæl. Rodfeltets 

ydre begrænsning ofte antydet med små, sorte 

pletter. Midtbåndet skråt, sort og skarpt afgræn- 

set ved kanten; fra lidt før vingemidten lyst og 

udvisket, undertiden helt manglende. Kantpletten 

ret lang, sortebrun. På sømliniens plads een eller 

flere, små, sorte pletter. Tegningen kan være 

meget bleg og næsten forsvunden; undertiden er 

forv.s grundfarve mørkebrun, så tegningen kun 

kan skimtes. Bagv. hvidlige, lysest ved roden. 

V. 9—11 mm. . 

Larven er mørkegrøn med sort hoved og nakkeskjold og 

hvide vorter. Den lever mellem sammenspundne blade og 

blomster på forskellige sumpplanter, såsom Iris, Scirpus 

(kogleaks), Comarum (kragefod), Epilobium (dueurt), Phrag- 

mites (tagrør), Spiraea (mjødurt) o.a. og forpupper sig i boligen. 

Udbredt og alm. på våde enge. Juni-—juli og muligvis igen 
i aug./,—sept. 
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oe aerrtersnra tt S-Tavle VIE fø: 3: 

Hoved og halskrave okkergule, bryst og bag- 

"krop sortebrune. Forv. brunliggule med sorte- 

brune tegninger: et ret stort rodfelt, hvis begræns- 

ning udad er omtrent retvinklet bøjet på midten; 

et meget skråt tværbånd, som er mørkest ved 

kanten, med indre begrænsning skarp og dobbelt 

vinkelbøjet og ydre begrænsning noget utydeligere 

og svagt buet; samt en stor, trekantet kantplet ret 

nær spidsen, som sender en tynd forlængelse ned 

mod hjørnet. De mørke tegninger gennemløbes 

af flere tynde, sorte bølgelinier. På kanten mel- 

lem rodfelt og midtbånd samt mellem midtbånd 

og kantplet flere lyse, sølvglinsende streger. Fryn- 

serne mørkebrune. Bagv. sortebrune med lidt 

lysere frynser. V. 8-9 mm. É | 

… Larven er grøn med lyse længdelinier; lysebrunt hoved; 

grønliggult, på siderne og bagtil sortplettet nakkeskjold og 

gulgrønt endeskjold. Den lever i juni på lærk. 

Hidtil fundet: Bornh. (Vang, Gudhjem, Pedersker), Sjæll. 
(Stenholt vang, Gentofte, Solrød), Loll. (Maltrup, Roden skov, 

Blands skifter, Damsmose), Falster (Nykøbing, Hannenov, 
Mellemskoven). Juli. . i 

8. C. lecheåna L. Tavle VIII, fig. 4. 
Hoved og halskrave gulligbrune, bryst og bag- 

krop sortebrune. Forv.s grundfarve glinsende 

gulligbrun, ofte med udbredt mørkebrun bestøv- 
ning i den ydre halvdel og ikke sjældent med et 

grønligt skær. Tegningen består af smalle, blåligt- 

-" blyglinsende linier: en lige tværlinie fra kant til 

rand ca.?/, fra roden, en noget skrå tværlinie 
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fra midten af kanten til lidt inden for hjørnet, en 

længdelinie lidt under kanten uden for den anden 

tværlinie, samt en linie langs sømmen. Disse 

linier kan variere meget i tydelighed; de er ikke 

sjældent opløst i pletter. Bagv. sortebrune med 

hvidlige frynser. V. 8—10,5 mm. 

Larven er mørkegrøn på oversiden, lysegrøn på under- 

"siden; hoved, nakke- og endeskjold sortkantede eller helt 

sorte; lyse vorter. Den lever i maj-juni mellem løst sammen- 

spundne blade på mange forskellige løvtræer, også på mose- 

bølle. Den forpupper sig i eller udenfor boligen. 

Udbredt og hyppig. Juni-—juli/,. 

J. Gpiceana bi Tavle VII, has 028659 

Forv. med fremtrædende spids, sømmen bag 

spidsen konkav, mest hos 9%. $ og 2? er ret for- 

skellige og 9 er en del større end g. Hos & er 

forv. mørkegrå med brunviolet bestøvning. Teg- 

ningerne er rødbrune med fin, hvidlig indfatning 

og består af: en rodplet fra vingemidten til randen 

med en forlængelse skråt opad og udad; et midt- 

bånd, som begynder noget under kanten og indad 

er omtrent retlinet begrænset, udad med et langt 

fremspring lige over vingemidtlinien, nedenunder 

dette fremspring er det uregelmæssigt begrænset 

og udflydende; en noget utydelig, langstrakt kant- 
plet; samt en ret stor plet i sømfeltet, der indad - 

har et spidst fremspring, som møder det tilsva- 

rende fremspring på midtbåndet. Lige før vinge- 

spidsen på kanten en trekantet, lys gullig plet. 

Bagv. sortebrune. Hos 2 er forv.s grundfarve lyst 

EN EA 0 0  E TE UREN ( URIN 
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.gulbrun med en mængde små, sortebrune tvær- 

streger. Tegningerne er brune. Tværbåndet ret 

'skråt, når helt til kanten og med sortebrunt frem- 

spring udad, bag dette udad udflydende. Kant- 

pletten ret stor, trekantet. Sømbåndet tydeligt, 

men uregelmæssigt begrænset. Bagv. brunliggule, 

på den nederste og inderste del mere eller mindre 

gråbrune. -V. 3 8,5—10,5, 2 11—13 mm. 

Larven er grågrøn med sort eller rødbrunt hoved; rød- 

brunt, sortkantet nakkeskjold og brunt endeskjold. Den le- 

ver apr.—juni mellem sammenspundne nåle på unge skud af 

fyr, gran, lærk og enebær og forpupper sig enten i boligen 

eller borer sig ind i skuddet til forpupning. 

Udbredt og fundet i alle landsdele. g ses sjældnere end 2. 
Juni/,—juli, undertiden også i oktober. 

10-l-podånæSscops-Tavle VAL 41272: 

Også hos denne art er der ret stor forskel på 

åg og 2. Som hos den foregående art er også vinge- 

spidsen fremtrædende (mest hos 2) og sømmen 

konkav bag spidsen; begge dele noget stærkere 

end hos C. piceana. Forv.s grundfarve hos $ lyst 

kastaniebrun uden eller med kun svage, små, 

mørkere tværstreger i sømfeltet. Fra roden lidt 

bag kanten et gråligt strøg udad, skråt bagtil- 

udad begrænset af en hvidkantet, sortebrun plet, 

der udgår fra randen og ender i en noget bøjet 

spids. Midtbåndet mørkebrunt, ved kanten meget 

smalt, ved randen bredt, indad skarpt begrænset 

af en fin, lys kant, udad mere udvisket, navnlig 

aged randen. Kantpletten ret stor, men utydelig; 

… undertiden forbundet med midtbåndet. Sømskyg- 
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gen brun, tydelig, aflangt trekantet. I spidsen en 

skarpt afsat, sort plet. Forv. er hos 2 mere ensfar- 

vede med mange små, mørke tværlinier og mørke 

ribber. Rodfeltet udad begrænset af en lidt bag 
midten skarpt vinkelbøjet, fin, mørkebrun linie; 

det er af grundfarven undtagen ved randen, hvor 

der er en mere eller mindre tydelig mørkfarv- 

ning. Midtbåndet fra kanten til midten indskræn- 

.ket til en smal, mørkebrun linie, som fortsætter 

til randen som indre begrænsning af en noget 

udvisket plet. Kantpletten lang og smal, ofte utyde- 

lig. Ved sømmen en fin, mørk linie. I spidsen en 

sort plet som hos g. Bagv. hos begge køn brunlig- 

grå, mod spidsen på et større eller mindre stykke 

ret stærkt gule. Hos var. sauberiåna Sorh. er 

forv. dækket af mørk, violetbrun bestøvning. &'s- 

valve og aedeagus se fig. 13c. V. 9-13 mm. 

Larven er grøn med sort eller brunt hoved, nakkeskjold 

og brystfødder. Den lever i maj-juni på næsten alle løv- og 

nåletræer — også på lave planter — mellem de sammenspundne 

endeskud og forpupper sig i boligen. 

Overalt almindelig, både i skove og haver. Varieteten 
enkeltvis mellem hovedformen. Juli-aug./,. i 

11. C. betulåna Hb. (decretåna Tr.) Tavle 

ID os Sz 

Ligner foregående art, men forv. er lidt smal- 

lere. Forv. hos $ okkergule til rødligbrune med 

lysere sømfelt med mere eller mindre tydelig net- 

tegning. Tegningerne mørkt brunrøde, men ofte 

utydelige; de består af en skråplet ved randen 
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Fig. 13. g-genitalorganer hos: a. Cacoecia diversana (præparat 

N. L, Wolf), b. C. xylosteana, c. C. podana, d. C. betulana, 

e, C, crataegana, x25. : 
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nær roden, et delvis hvidkantet midtbånd, som 

er smallest ved kanten og foran midten er indad- 

bugtet eller afbrudt, samt en stor, trekantet kant- 

plet. Sømskygge mangler eller består af en min- 

dre plet nær spidsen. Forv. hos Q næsten ensfarvet 

okkerbrune med talrige tværlinier og med mør- 

kere ribber; tegningen meget utydelig og væsent- 

lig indskrænket til en mørk randplet på tværbån- 

"dets plads. Bagv. grå med hele kanten lys, gullig- 

hvid: hos 9 tillige med gul spids. I's genital- 

apparat har lang, smal sacculus og aedeagus 

ender i en lang, fin spids (fig. 13d). V. 9—12 mm. 

Larven er gulligbrun eller grønligbrun med brunt hoved 

og nakkeskjold. Den lever i maj-juni mellem sammenspundne 

blade på birk, pors og bølle. | 

Hidtil fundet: Loll. (Søholt), Jyll. (Stensbæk plantage) 

Juli/,-aug. 

12. C. crataegåna Hb. Tavle IX, fig. 3 å 

og 4 2. i ; 

Arten ligner en del den følgende xylosteana, 

men adskiller sig ved følgende karakterer: noget 

større og lidt mere bredvinget, $ og Yen del mere 

forskellige. Grundfarven hos $ mere grålig-brun ; 

randpletten ved roden kortere og noget buet; 

midtbåndet når som regel ikke kanten, det er 

bredest ved vingemidten og noget smallere ved 

randen, på ydersiden med et kun lille, mørkere 

punkt, som ikke er forbundet med kantpletten. 

I vingespidsen kun en utydelig, lidt mørkere plet. 

Hos 2 er grundfarven mere brunlig og tegningerne 
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utydeligere, ikke lyst gult kantede. Midtbåndet 

har en meget smal forlængelse op til kanten. Bagv. 

mørkt brungrå med — særlig hos 9 — gullig spids. 
ås aedeagus og valve se fig. 13e. V. 10—13 mm. 

Larven er sortegrøn med sort eller sortebrunt hoved og 

nakkeskjold. Den lever i maj-juni mellem sammenspundne 

blade på mange forskellige slags løvtræer. 

Hidtil fundet: Bornh. (Vang talrig, Kanegårds skov, Rø, 
Åsedam, Årsdale), Sjæll. (København, Køge Ås), Loll. 
(Hamborgskoven, Hyde skov, Maribo, Sønderstrand og Vinde- 

holme ved Nakskov, Roden skov), Falster (Hannenov), Fyen 
(Risinge), Jyll. (Horsens). Juli. 

FSF CF5ey Fosted må EL: Tavle FX ms 2 

Forv.s grundfarve lys gulligbrun, lysest ved 

kanten og noget mere grålig ved randen. Tegnin- 

gerne brune med lys, gullig kant: en skrå plet fra 
randen nær roden er opad afrundet; midtbåndet 

ret smalt ved kanten og bredt ved randen, dets 

indre begrænsning bølget, den ydre mere uregel- 
mæssig og på midten med en sort streg, der når 

op til. kantpletten; denne er firkantet med en 

lysere, trekantet forlængelse ned mod hjørnet. I 

vingespidsen en sort plet, mere eller mindre tyde- 

lig. Undertiden forekommer eksemplarer med 

stærkt udvisket og utydelig tegning. Bagv. mørkt 

brungrå, i spidsen undertiden gullige. 3's aedea- 

gus og valve se fig. 13b. V. 8,5—12 mm. 

Larven er mørkegrøn med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever i maj-juni mellem sammenspundne blade på en mængde 

forskellige løvtræer, særlig dog på eg, samt på perikum, og 

forpupper sig i boligen. É 

" Overalt almindelig. Juni/,—juli. 
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14. C.rosåna L. Tavle IX, fig. 6 2. 

Forv.s grundfarve hos $ lysebrun til rødlig- 

brun, hos 9 noget mørkere; med mørkere ribber 

og små, mørke tværstreger, særlig tydeligt hos 2. 

Tegningen mørkere brun: en randplet nær roden 

endende noget tilspidset; et skråt midtbånd, 

meget smalt ved kanten og bredt ved randen, er 

indad bølget og ret tydeligt begrænset, udad mere 

udvisket; en noget udvisket kantplet har en ofte 

afbrudt, tynd forlængelse ned mod hjørnet. Hos 

2 er tegningen oftest meget utydelig eller næsten 

forsvunden. Bagv. mørkt brungrå med sullig 

spids, særlig hos 9. V.7,5—10 mm. 

Larven er grøn med brunt, sortkantet hoved og nakke- 

skjold og lyse vorter. Den lever i maj/,—juli/, på de fleste - 

løvtræer og havebuske, men også på pors, bølle og nælde i 

en bladrulle, hvori den også forpupper sig. 

Overalt meget alm., særlig i haver. Juni/,—aug./,. 

15. C. sorbiåna Hb. Tavle IX, fig. 5 Dage 

Forv.s grundfarve gulligbrun med grønligt an- 

strøg, mørkere ribber og mange små, mørke 

tværlinier. Rodfeltet af grundfarven og udad be- 

grænset af en fin, mørkebrun linie. Midtbåndet 

brunt, mørkest og tydeligst ved kanten og indad 

begrænset af en næsten lige, sortebrun linie, udad 

udvisket og bredest ved randen. Kantpletten brun, 

trekantet,. uden forlængelse mod hjørnet. Fryn- 

sernes rod mørkebrun, særlig mod spidsen. Bagv. 

mørkt brunliggrå med smal, gul linie langs fryn- 

serne, som er gullige, lysest ved spidsen. V. 11— 

15 mm. 
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Larven er grønlig med sort hoved; brunt, sortkantet 

nakkeskjold; gulbrunt endeskjold og hvide vorter. Den lever 

i maj—juni/, i en bladrulle på forskellige løvtræer (eg, røn, 

vrietorn etc.) samt på bølle og forpupper sig i boligen. 

Hidtil fundet: Bornh. (Hammeren, Neksø, Snogebæk), 

Sjæll. (Stenholt vang, Bøllemosen, Sorø sønderskov, Alinde- 
lille, Slagelse skov), Amager (Kongelunden), Loll. (Hamborg- 
skoven, Maribo, Keldskov), Falster (Hannenov, Mellemskoven) 

Møen (Ulfshale), Jyll. (Grimstrup krat, Hald, Øland). Juni/,…. 
juli/,. 

6. Pandémis Hb. 

å's følere hårede, med dyb indskæring nær 

roden (fig. 14a), med undtagelse af dumetana 

Tr., som har de for slægten typiske tegninger og 

genitalorganer. Palperne middellange, fremad- 

rettede. I forv. udspringer ribbe 8 og 7 adskilte 

og 7 går til sømmen. Bagv. med 7 og 6 nær hin- 

anden ved roden; 5 nær 4, som udspringer fra 

samme punkt som 3. 

Oversigt over arterne. 

Er Ansigt og palper hvide FS 3. cinnamomeana dg. 

AnsSIeE oss paper sikke hvide FNS Ree RER 2: 

2. Bagv. fra spidsen og et stykke ind på vingen ly- 

seré, med små, mørke tværstreger ......... … 3- 

Bagv. ensfarvede eller kun lysere i den lie 

SPS ESS ER SEERE ER EET ge BAN Re SE KE ornare] RER Å. 

3. Forv. lyst okkergule til rødgule, bagv.s yderste 

Fjerde de lys ES ASE ERE BE] 1. corylana. 

Forv. brune, bagv.s yderste hålvdel lys 5. dumetana. 

4. Forv.s grundfarve lysere eller. mørkere okkergul 

2. ribeana. 

— Forv.s grundfarve rødbrun til mørkebrun ...... 3. 

.5. Bagv.s yderste spids rødgul ... 3. cinnamomeana 2. 

Bagv. ensfarvet mørkt gråbrune....... 4. heparana. 

- 
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EP For ban EN Faye HE 

Forv.s grundfarve lysere eller mørkere okker- 

gul til rødgul med stærk, rustbrun nettegning. 

Rodfeltet stort, begrænset af en næsten lige, rust- 

brun linie, som løber skråt over vingen; midt- 

båndet på begge sider begrænset af rustbrune 

linier. Kantpletten er kun svagt antydet. Fryn- 

serne mørkebrune. Bagv. lysegrå, i spidsen mere 

"eller mindre gule med mørkere tværstreger. 

VO SET am 

Larven er grøn med sortplettet nakkeskjold. Den lever i 

maj-juni mellem sammenspundne blade på mange forskellige 

træer og buske — også på lave planter — og forpupper sig i 

boligen. 

Alm. udbredt, både i løvskove og haver. Juli/,—sept./,. 

2. P.ribeåna Hb. Tavle IX, fig. 7 $. 

Forv.s grundfarve lyst okkergul til brunlig, 

undertiden med mørkere nettegning. Rodfeltet 

oftest noget mørkere end grundfarven, udad be- 

grænset af ikke skråt forløbende linie. Midtbån- 
det noget mørkere end grundfarven, smallest ved 

kant og rand, kantet med mørke linier, hvoraf 

den indre har en bøjning indad på midten uden 

dog at være vinkelbøjet. Kantpletten tydelig, 

nedad afrundet og beliggende nærmere vinge- 

midten end hos de andre Pandemis-arter. Fryn- . 

serne noget mørkere end grundfarven. Hos var. 

cerasåna Hhb., tavle IX, fig. 8 9, er midtbåndet 

delvis udfyldt med sortebrunt og dette såvel som 

rodfeltet er begrænset af sortebrune linier. Tillige 
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Fig. 14. a. Inderste føler-led hos Pandemis $. &-genitålorganer hos: 

b. Pandemis ribeana, c. P. heparana, d. P. dumetana, e. Capua orana. 

Genitalorganer: Xx25. 
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er kanthalvdelen af vingen mellem rodfeltet og 

midtbåndet mere eller mindre sortebrunt bestø- 

vet. Bagv. lysere eller mørkere brunliggrå med 

lysere frynser med mørk delingslinie. $'s genital- 

apparat se fig. 14b. V. 8,5—12 mm. 

Larven er grøn med 2 hvide striber langs ryggen og lysere 

hoved og nakkeskjold med brune eller sorte pletter. Den 

lever i maj-juni mellem sammenspundne blade på mange 

" forskellige løvtræer — også på Geum (eng-nellikerod) — og 

forpupper sig i boligen. 

Udbredt og alm., særlig i haver. Varieteten enkeltvis 
mellem hovedformen. Juni/,—aug./;. 

3. P. cinnamomeåna Tr. Tavle X, fig. 4. 

Ansigt og palper hos $ hvide, hos 9 rødbrune. 

Forv. noget smallere end hos de øvrige Pandemis- 

arter. Grundfarven lyst kanelbrun med i regelen 

ret svag, brun nettegning. Rodfeltet lidt mørkere 

end grundfarven, skråt afgrænset og lystkantet; 

midtbåndet rødbrunt, mørkere end rodfeltet og 

som dette lystkantet, lidt bredere ved randen end 

ved kanten, begrænsningen noget bølget. Kant- 

pletten nedad afrundet, undertiden svagt lyst 

kantet, så mørk som eller lidt mørkere end midt- 

båndet; den ligger midt imellem midtbåndet og 

spidsen. Bagv. grå, hos & undertiden gullige i 

spidsen, altid hos ?. V. 8—10,5 mm. 

Larven er grøn med lyst gulligt hoved. Den lever i maj- 

juni mellem sammenspundne blade på Rhamnus (vrietorn), 

blomme, eg, røn, birk, gedeblad og blåbær. Den er også fun- 

det på gran og lærk. 

Hidtil fundet: Bornh. (Slotslyngen), Sjæll. (Folehave 
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-skov, Store Dyrehave, Nærum, Denderup vænge), Loll. 
(Hyde skov), Falster (Kohave skov, Hannenov, Mellemskoven), 
Fyen (Fåborg). Juni/,—juli. 

4. P. heparåna Schiff. Tavle X,. fig. 2 

Forv.s grundfarve lysere eller mørkere rødbrun 

med mørkere nettegning. Tegningerne noget mør- 

kere end grundfarven. Rodfeltets ydre begræns- 

ning i regelen buet. Midtbåndet er smallest ved 

kanten og på midten bredere end hos de øvrige 

Pandemis-arter, indad noget bag midten med et 

oftest skarpt fremspring, samt et lignende udad 

foran midten. Kantpletten afrundet-trekantet, ty- 

deligst og mørkest indad, men ofte temmelig 

utydelig. Arten er i det hele taget temmelig varia- 

bel. Bagv. ret mørkt brunliggrå. gs genitalappa- 

rat se fig. 14c..V. 8-12 mm. i 

Larven er grøn med lidt lysere hoved. Den lever i maj-juni 

i bladruller på hvidtjørn, slåen, el, pil m. m., også på bølle 

og Lysimachia (fredløs) og forvandler sig i boligen. 

"Overalt meget almindelig, særlig i haver. Juni/,—sept./,. 

BED: dumme tana Tr Favle hø 33 

3's følere uden indskæring. Vingerne en del 

bredere end hos de øvrige arter af slægten. Forv.s 

" grundfarve brun med tydelig, mørk nettegning. 

Tegningerne mørkebrune. Rodfeltet lidt mørkere 

end grundfarven, udad begrænset af en sorte- 
brun, bølget linie. Midtbåndet mørkere end rod- 

feltet, ligeledes begrænset af sortebrune, noget 

bølgede linier, smallest ved kanten, bredest ved 

randen. Kantpletten trekantet, med en tynd streg 

"Wilhelm! van Deurs: Sommerfugle. 5 

- 
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ned til hjørnet. Bagv. lysegrå, i yderste halvdel 
hvidlige med grålige tværstriber. 3's aedeagus og 

valve se fig. 14d. V. 9—11 mm. 

Larven er grøn med lysere og mørkere længdestriber. Den 

lever .i maj-juni i bladruller på Lonicera (gedeblad), Rubus 

(klynger), Valeriana (baldrian) og forskellige andre lave plan- 

ter og forpupper sig i boligen. 

Hidtil fundet: Bornh. (Vang), Sjæll. (Adserbo, Ulse, 
- Ganneskov, Slagelse, Valbygårds skov), Loll. (Maribo, Refs- 
hale mose, Nysted), Falster (Kohave skov, Hannenov, Hal- 

… skov vænge, Mellemskoven). Juli. 

7. Philedone Hb. (Amphisa Curt.). 

3's følere kamtandede, med 2 spidser på hvert 

led med lange hår. Brystet med dusk bagtil. Forv. 

med ribbe 8 og 7 stilkede, 8 går til kanten, 7 til 
sømmen. I bagv. løber 7 og 6 nær hinanden, 5 

nærmer sig noget til 4, som i regelen udspringer 

fra samme punkt som 3, men undertiden er ad- 

skilt fra eller stilket med denne. 9 har smallere 

og mere spidse vinger; den flyver næsten ikke og 
ses derfor sjældent. 

Oversigt over arterne. 

Forv.s grundfarve okkergulbrun ......... 1. gerningan a. 

Hors srundtarye rer dl SEERE DEN SER 2. lunana. 

1. P. sgerningåna Schiff. Tavle X, fig. 5. 

å's følere med ret lange kamtænder. Forv.s 

grundfarve lys okkerbrunlig med mørkere, kraf- 

tig nettegning. Rodfeltet af grundfarven eller ube- 
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tydeligt mørkere. Midtbåndet bredt, rødbrunt til 

violetbrunt, indad skarpt begrænset af en rustrød 

linie, udad noget udflydende. Kantpletten af midt- 

båndets farve, ofte ret utydelig. Bagv. mørkegrå, 

svagt nettesnede,;” med lysere frynser: ”V;%5— 

8,5 mm. 

Larven er grønliggul med gult hoved og brune tegninger 

på nakkeskjoldet. Den lever i juni-juli i spundne rør på de 

nederste blade af Lotus (kællingetand), Armeria (engelsk- 

græs), Helianthemum (soløje), potentil, vejbred, bølle o. a. 

og forpupper sig under et blad i en hvid kokon. 

Udbredt i lyngegne. Juli/,—sept./;. - 

dr Plan ane hans (prodromåns—H1b.); 

krle X h20.3 0, FV. 

" Forv.s grundfarve hos $ brunliggrå, hos den 

mere kontrastrigt tegnede 2 hvidgrå. Midtbåndet 

ret smalt ved kanten, bredere ved randen:'det er 

brunliggråt hos $, rødbrunt og stærkt fremtræ- 

dende hos 9%. Kantpletten tilsvarende farvet som 

midtbåndet, størst hos 9%. Såvel midtbånd som 

kantplet kantet med hvide linier.. Frynserne grå, 

noget glinsende. Bagv. grå, hos 2 med hvidlig 

iblandins VV 57E8 bom mm 3 . 

Larven er foroven grøn, forneden grøngul; med grøngule 

vorter og hoved, nakke- og- endeskjold lyst grønliggule, 

brunplettede. Den lever i juli-aug. på blomster og blade af 

potentil, Mentha (mynte), Salix caprea (lancetbladet pil), 

Myrica (pors) og Valeriana (baldriån). Puppen overvintrer. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Rørvig, Tisvilde, Kregme, Vassinge- 
rød, Bøllemosen), Fyne (Odense, Fåborg), Jyll. (Muldbjerg, 
Lemvigegnen, Store Vildmose), Fanø. April/,—maj/;- 

5% 

re 
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8. Epagoge Hb. (Dichélia Guen.). 

gs følere med korte tænder og korte hårduske. 

Ribbe 8 og 7 i forv. stilkede. I bagv. udgår 7 og 

6 fra samme punkt eller på fælles stilk, ligeledes 

Å og 3. 

Oversigt over arterne. 

Forv.s midtbånd i midten dobbelt vinkelbøjet 2. gnomana. 

Forv.s midtbånd kun svagt buet........... 1. grotianaå. 

TESørotiåna' FF. Tavle X, fig: 8. 

Forv.s grundfarve okkergul med talrige, små, 

mørkebrune tværstreger. Midtbåndet er smallere 

eller helt afbrudt på midten; det er ligesom rod- 

feltet og den skarpt fremtrædende, firkantede 

kantplet mørkebrunt. Bagv. mørkegrå. V. 7,5— 

9 mm. Re 

Larven er grøn med sorte vorter; hoved, nakke- og ende- j 

skjold samt brystfødderne ligeledes sorte. Den lever i juni 

på tjørn, rose, bølle og forskellige løvtræer. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Grib skov, Stenholt vang, Lillerød), 
Loll. (Roden skov), Falster (Hannenov, Halskov vænge, 

Mellemskoven), Jyll. (Hald egeskov, Stensballe skov, Dron- 

ninglund storskov, Vorså). Juli-—aug./… 

2. E.onomåna CIS Tavle Xfos 0: 

Forv.s grundfarve lyst okkergul, noget glin- 

sende, med svage, små, lidt mørkere tværstreger. | 

På kanten ved roden en smal, mørkebrun streg. 

Midtbåndet, der er ret smalt og mørkest ved 

kanten, går herfra meget skråt udad til midten 

af vingen, hvorfra det svinger i en bue indad for 

at ende ved hjørnet, ofte som en mørkere, ud- 
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flydende plet. Kantpletten trekantet, skarpt afsat, 

sortebrun. Bagv. hvidliggrå, mod kanten gullig- 

hvide. V. 8—9,5 mm. 

Larven, som ikke er beskrevet, lever i maj-juni på mange 

forskellige løvtræer samt på Vaccinium myrtillus (tyttebær), 

Stachys (galtetand) og Iris. 

Udbredt og ikke sjælden. Juni/,—juli. 

9. Capua Stph. 

Som foregående slægt, men forv. hos $ med 

-bred costalfold, som når til "/, af forvingelængden. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv.s grundfarve mørkt gyldenbrun 2. angustiorana. 

Forv.s grundfarve anderledes........: re see 2. 

2. Forv.s grundfarve gulgrå ......... 3. favillaceana. 

Forv.s grundfarve okkergul til okkerbrun... 1. orana. 

ISCsorana FR (rebeulåna,Hb:) -Tavle: X; 

fig. 10 3. 
Forv.s grundfarve hos g lyst okkergul, hos den 

noget større 2 lyst gråligbrun med talrige, små, 

mørke tværstreger. 3 meget skråt forløbende, 

- uregelmæssige tværlinier er hos $ rustbrune, hos 

2 smallere, mørkebrune: een linie, som udad be- 

grænser rodfeltet; en midtlinie, der kan være af- 

brudt på midten; og uden for denne en dermed 

parallelt løbende linie, som udgår fra kantpletten. 

" Bagv. lysegrå. 3's genitalapparat se fig. 14e. 

VE 8,5—10 mm. i 
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Larven er grøn med gulligt hoved, brystfødder og vorter. 

Den lever i maj-juli mellem sammenspundne blade på for- 

skellige løvtræer (den har optrådt som skadedyr) og tillige 

på Rubus (klynger), humle, bølle m. m. 

Udbredt. Bornh. (Svaneke, Ølene, Dueodde), Sjæll. (Grøn- 
holt, Lillerød, Rudehegn, Ryget, Nærum, Lyngby mose, 
Broksø mose, Holmegårds mose), Loll. (Hannenov), Falster 
(Mellemskoven, Bøtø). Juni/,—juli. 

2. C. angustioråna Hw. Tavle X, fig. 11. 

Forv.s grundfarve lyst gyldenbrun. Rodfeltet 

og costalfolden hos 3 sortebrune. Nær roden fra 

randen en skrå, mørkebrun stribe, som når Z>/, 

til kanten. Midtbåndet og den til hjørnet forlæn- 

gede kantplet mørkebrune, ofte adskilt af en lys 

plet på kanten. Bagv. sortegrå, hos 2 lysere mod 

kanten. V. 6—8 mm. 

Larven er gulliggrøn til mørkegrøn, hoved og nakkeskjold 

grønne eller lysebrune. Den lever i maj, og mange forskellige 

træer angives som foderplante; her i landet er den fortrins- 

vis fundet på takstræ. : 

Udbredt, ofte i stort antal om takstræ. Bornh. (Svaneke), 
Sjæll. (Tibirke, Hareskoven, Charlottenlund, København, 
Lundby), Loll. (Maribo, Knuthenborg), Fyen (Fåborg). Juli. 

3-CrfavillaceanaHb TFT avle SE 

Hoved og palper hos $ hvidlige, hos 2 grå. 

Forv.formen forskellig hos de to køn: hos & er. 

kanten lige fra roden langs costalfolden omtrent 

til midten, her buer den ret brat; hos 2 er kanten 

jævnt buet fra roden. Grundfarven lyst. gulliggrå 

med mange, men ret udviskede, mørkere tvær- 
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linier. Hos &$ er rodfeltet ensfarvet, noget lysere 

end grundfarven, udad begrænset af et mørkt 

iværbånd udgående fra randen skråt udad mod 

kanten. Bagv. lysegrå. V. 8-9 mm. 

Larven lever i juli-okt. på avnbøg, el, røn, hindbær og bølle. 

Udbredt og almindelig i løvskove. Maj/,—juni/,. 

10. Cnephåsia Curt. 

Det særlige kendetegn, hvorved denne slægt (og 

den følgende) adskiller sig fra de nærmest- 

vstående er 1 basv. er ribbe'7'0os 6 stilkede: I 

ås genitalapparat findes gnathos; transtilla er 

uden torne (se fig. 15a). 

Oversigt over arterne. 

korvet und Farver Se ER RR 3 1. longana. 

Rorvsserundfarveslkke Ul. SÆR SE IEEE JERES 2 

2. Forv. smalle med meget skrå søm; flyvetid maj/,— 

TUDOR ES SE SSR Res ER SER ER ETS SE SE DES KN TERS, 3. communana. 

Forv. bredere med mindre skrå søm; flyvetid fra 

ind ten ae JUDAS EEN TE RER TERE NEL 3: 

3 Større art; VE OS =-ÆsÅ 4. chrysantheana. 

Mer er ar VE SE SS as r e 4. 

4. Forv. hvidliggrå mellem de mørke tegninger.... DE 

Forv. brunliggrå uden hvidliggråt............ 6. 

5. Forv. med tydelige, mørke tværstreger i de lyse 

partier; 2 uden læggerør......... 6. virgaureana. 

Forv. uden tydelige, mørke iværstreger i de lyse 

parter; 9 smede Fer ser ør sn 2. incertana. 

«6. Forv. med temmelig skrå søm .......... 5. pasivana. 

Forv. med kun lidt skrå søm........ 7. genitalana. 
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PRC bonsai Hwy Tay KE hdi os 30 

Forv. uden indskudscelle, grundfarven lyst 

okkergul; hos 3 ensfarvede, hos 9 med lyst brun- 

lige tegninger: i rodfeltet et vinkelbøjet tværbånd 

med en udadrettet spids på midten; fra kantens 

midte et skråt midtbånd, som mod roden er dybt 

takket og mod sømmen noget udflydende; en 

kantplet, som berører midtbåndet; samt et smalt 

" sømbånd. Bagv. lyst gråliggule. 3's genitalappa- 

.Tat: valverne smalle og sacculus kort, se fig. 15 a. 

V. 7—9 mm. 

Larven er lyst gul med 3 grønliggrå længdestriber, sorte 

vorter, lysebrunt hoved og brunt nakkeskjold. Den lever på 

blomsterne af forskellige kurveblomstrede. Den optrådte i 

1953 som skadedyr på bederoer ved Nørre Nebel (Jyll.). 

Udbredt på sandede steder. Juni/,—aug./;.— 

De følgende 6 arter ligner hverandre meget i 

farve og tegning og er først i nyere tid ved genital- 

undersøgelser blevet adskilt. Tidligere benyttedes 

for dem alle fællesnavnet: wahlbomiåna L. 

Forv.s tegning består af et vinkelbøjet tværbånd, 

som ikke når randen, i rodfeltet; et skråt for- 

løbende, indad takket midtbånd; en kantplet; 

samt en uregelmæssig plet ved sømmen. Alle ar- 

terne kan med sikkerhed bestemmes ved under- 

søgelse af genitalorganerne. Navnlig formen af 

sacculus er et sikkert skelnemærke. 

2. C.incertåna Tr. Tavle XI, fig. 4. 

Lille art. Forv.s grundfarve temmelig ren hvid- 
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- grå med mørkt brunliggrå tegninger, men prak- 

tisk talt uden mørkere tværlinier i de lyse partier. 

" Midtbåndet indad med 2 indbugtninger. 9's forv. 
ofte mørkere end FZ's. 9 adskiller sig fra alle de 

øvrige Cnephasia-arter ved at være forsynet med 

udskydeligt læggerør. 3's aedeagus og valve se 

117.155. V5 7-8 mm. 

Larven er mørkegrøn med hvide vorter; gult, mørkplettet 

hoved; sorte brystfødder og sort nakke- og endeskjold. Den 

lever i maj-juni mellem sammenspundne blade på mange 

forskellige lave planter. Den har nogle gange optrådt som 

skadedyr på bederoer. 

Udbredt. Juni/,—juli. 

as com munanaH.S=Cavle XFhø: 5: 

Arten er betydelig større end den foregående. 
Forv. smalle og med mere skrå søm end hos de 

. øvrige arter i gruppen, men med samme tegning 

som foregående. Bagv. lidt mørkere. 3”s aedeagus 

og valve se fig. 15c. V. 8-11 mm. Den er iøvrigt 

kendetegnet ved sin tidlige flyvetid. 

Larven er ikke beskrevet; den lever antagelig om efteråret. 

Ret udbredt. Bornh. (Årsdale), Sjæll. (Rørvig, Tisvilde, 
Dyrnæs, Hillerød, Holte), Falster (Kohave skov, Lindeskoven, 

Hannenov), Fyen (Fåborg-egnen), Jyll. (Stensbæk plantage, 
Ørre). Maj/,—juni/,. 

4. C.chrysantheåna Dup -FavleXE-2-.6. 

Ret stor og bredvinget art. Forv.s kant jævnt 

bøjet; grundfarven grålighvid med små, fine, 

mørkere tværstreger i de lyse partier. Kantpletten 

og pletten ved sømmen ofte meget utydelige. 
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Spredte, sorte skæl findes flere steder på vingen, 

navnlig langs tværbåndenes kanter. Undertiden 

er tegningerne udviskede og utydelige. 3's aedea- 

gus og valve se fig. 15d. V. 8,5—10,5 mm. 

Larven er mørkegrøn med sorte vorter, brystfødder samt 

nakke- og endeskjold; hovedet gult med sorte pletter. Den 

lever på mange forskellige lave planter, hvor den spinder sig 

en rørformet bolig af et blad. ma 

Almindelig udbredt. Juni/,—aug./,. 

DUG EVver sanredmar Tre Pave Ehe 7 

Bredvinget art. Forv.s grundfarve hvidliggrå 

med talrige og tydelige, mørke tværstreger i de 

lyse partier. Tegningerne mørkt gråbrune, mør- 

kere end hos de øvrige arter i gruppen. Mellem 

kantpletten og pletten ved sømmen en eller flere, 

mørke streger. Bagv. mørkt brunliggrå. J3's 

aedeagus og valve se fig. 15e. V. 7—9 mm. 

Larven er grå eller blålighvid med sorte brystfødder, vorter 

og endeskjold, gult hoved med mørke pletter samt sort og 

gult nakkeskjold. Den lever i maj—juli/, på en mængde for- 

skellige lave planter. 

Udbredt og fundet de fleste steder. Juli. 

6. C. pascuåna Hb. (pasivåna Hb.) Tavle XI, 

fig. 8 og 9. 
Smalvinget art. Forv. med kun svagt bøjet kant 

og meget .skrå søm; grundfarven lyst blåliggrå, 

med ret svagt fremtrædende tegninger. Meget. ofte 

er hele vingen dækket af mørk bestøvning, så 

tegningerne næppe kan skimtes; hos denne form 



dl 
Fie15: g-genitalorganer hos: a. Cnephasia longana, b. C. incertana, 

c. C. communana, d. C. chrysantheana, e. C. virgaureana, f. C. pascu- 

ana, g. C. genitalana. x 23. 
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er også bagv. mørkere end hos hovedformen. 

å's aedeagus og valve se fig. 15f. V. 7,5—9 mm. 

Larven er grønliggul eller hvid med store, sorte vorter; 

hoved, nakke- og endeskjold gule med sorte punkter. Den 

lever i maj—juni i de sammenspundne, ikke udsprungne kurve 

på forskellige kurveblomstrede. 

Udbredt. Juli. 

7. C. genitalåna Pierce & Metcalfe. Tavle XI, . 

fig. 10. 

Ligner meget foregående art, men er gennem- 

snitlig lidt større. Forv.s kant er mere buet og 

sømmen mindre skrå. Tegningerne som regel ud- 

viskede. Ved sømmen rækker af små, sorte skæl- 

duske. 3's aedeagus og valve se fig. 15g; den 

meget lange og krumme sacculus er karakteristisk 

for arten. V. 8-9 mm. 

Larven ligner meget foregående arts og lever ligeledes på 

kurveblomstrede, men i de udsprungne kurve, hvor den 

spinder kantblomsterne ind over kurven. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Strøby jerne), Møen (Ulfshale). 
Juli/.…. i 

11. Nephodésme Hb. 

Som foregående slægt, men $'s genitalapparat 

mangler gnathos og transtilla er forsynet med 

fine torne (se fig. 16a). 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. glinsende sølvhvide uden tegning .. argentana. 

Fory: anderledes FS EN Eee ER ER ÆØÅ 

2. Forv. grålighvide med sorte tegninger, stor art 

2. penziana. 
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Forv. gule, grå eller mørkebrune, mindre arter. . 3. 

3 Forv:sferundfarver SUL KRAT seat EEN 3S 0 3. osseana. 

Forvis srundfarve ikke SUL Lors rn anes 4. 

4. Bagv. mørkebrune med gullig glans..... 4. nubilana. 

Bagv. uden gullig glans...... BR ob 1. incanana. 

KENT na ma St Tavle XT eN. 

Arten ligner meget de sidste 6 i den foregående 

slægt og har de samme tegninger. Forv.s kant ret 

stærkt bøjet ved roden, omtrent lige på de yderste 

2/,. Grundfarven hvidliggrå med kun svage, små, 

mørkere tværstreger. Tværbåndet ved roden er 

bagtil tilspidset og når ikke randen. Midtbåndet 

med nogle rustgule skæl. Bagv. lyst brunliggrå. 

gs genitalapparat se fig. 16a. V. 910 mm. 

Larven er ikke beskrevet, men den angives fundet i blom- 

sterne af Chrysanthemum (okseøje) og Scilla (klokkehyacint). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Grønholt, Lillerød, Lyngby, Ulse, 

Sorø sønderskov, Slagelse skov, Valbygårds skov), Loll. 
(Hamborgskoven), Falster (Hannenov, Mellemskoven), Jyll. 
(Bækkelund, Øland). Juli. 

2. N. penziåna Thnbg. Tavle XI, fig. 11. 

Stor og let kendelig art. Forv.s grundfarve hvid 

med mange små, sortegrå tværstreger. Tegnin- 

gerne består af sortegrå og sorte pletter, som dan- 

ner 3 afbrudte tværbånd: ved roden, i midten og 

ved sømmen. Bagv. lysegrå med svag nerne 

NEROS 13: Sonne. 

Larven er ikke beskrevet ; den angives at leve i maj-juni 

på græs. Den er taget mellem rødderne af Armeria (engelsk- 
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græs) og forpuppede sig i et langt, hvidt, lodret, silkeagtigt 

spind, hvori puppen kan bevæge sig op og ned. 

Hidtil fundet: Bornh. (flere steder), Sjæll. (Tisvilde, Nyrup 
hegn, København), Møen (Klinten). Juni/,-juli. 

3. N. osseåna Sc. Tavle XII, fig. 2. 

Forv. glinsende, ret lange og smalle med kun 

svagt buet kant og noget indadbuet søm. Grund- 

farven varierer fra blegt gullig til brunligt okker- 

gul, med en del små, sortebrune pletter, navnlig 

1 sømfeltet og langs kanten, samt en sortebrun 

længdestreg i midtfeltet. Disse tegninger kan være 

mere eller mindre tydelige, ofte helt udviskede. 

Bagv. lysegrå, alle vinger med lyse frynser. De 

svagttegnede eksemplarer ligner Cnephasia lon- 

gana Hw., men kan altid kendes på osseana's 

indskudscelle i forv. samt på 3's genitalapparat, 

aedeagus og valve se fig. 16b. V. 9,5—11 mm. 

Larven er mørkegrå med sorte vorter, brunt hoved med 

sorte pletter og sort nakkeskjold. Den lever i rørformede 

gange under sten af græs og forskellige lave planter. 

Udbredt og fundet i hele landet, både på fugtige enge og 
i tørre lyngegne, ofte i stort antal. Juni/,—aug./,. 

(N. argentåna Cl. 

Stor og letkendelig art. Forv.s kant næsten lige, 

spidsen skarp, sømmen lidt indadbuet bag spid- 

sen. Grundfarven glinsende sølvhvid, langs kan- 

ten svagt gullig, helt uden tegninger. Bagv. lyst 

grålighvide. V. 12,5—14,5 mm. , 

Larven angives at leve mellem græsrødder. 



.… Fig. 16. $-genitalorganer hos: a. Nephodesme incanana, b. N. osseana 

c. N. nubilana, d. Clysia angustana, e. Lozopera francillana (præpa- 

— rat N.L. Wolf), f. L. beatricella (præparat N. L. Wolff). x 25. 
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Arten er endnu ikke fundet i Danmark. Den er fundet 
mange steder i Sverige og er nærmest et bjærgdyr. Her i 
landet kunne den muligvis findes på Bornholm. Juni/,—juli.) 

4. N.nubilåna Hb. Tavle XII, fig. 3. 

Ret lille, bredvinget og mørktfarvet art. Forv.s 

kant ret stærkt buet, grundfarven mørkt brunlig- 

grå med hvidlige skæl og mange, korte, mørke 

tværstreger. Tegningen mørkere, bestående af et 

" tværbånd ved grænsen af rodfeltet, et oftest af- 

brudt midtbånd og et sømbånd begyndende med 

kantpletten og endende noget over hjørnet. Oftest 

er tegningerne udviskede og utydelige. Bagv. 

mørkt brunliggrå. 3's aedeagus og valve se fig. 

16c V57-9 mm. 

Larven er lysegrøn med brunt hoved og brunligt nakke- 

skjold. Den lever i maj-juni på tjørn, slåen, æble og birk. 

Overalt almindelig, navnlig om tjørnehække. Juni/,—juli. 

12. Tortricédes Guen. (Oporinia Hb.). 

Palperne korte, hængende; snabelen rudimen- 

tær. 3's følere med lange hår. I bagv. er ribbe 7 

og 6 stilkede og 4 mangler. 

1. T. tortricélla Hb. Tavle XII, fig. 4. 

Forv. glinsende, lange og smalle med hos & 

næsten lige, hos 29 svagt buet kant; sømmen meget 

skrå. Grundfarven varierer fra brunliggul over 

brun til — navnlig hos 9 — grå, med iblandede, 

hvidlige skæl. Tegningerne okkerbrune til mørke- 

brune, de består af: rodfeltet, som begrænses af 
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"en mørk, vinkelbøjet linie; mellemfeltet, som 

udad går jævnt over i grundfarven; en plet på 

tværribben; samt et kantplet, som undertiden 

fortsættes i et sømbånd. Ofte er tegningerne ud- 

viskede og utydelige eller helt forsvundne. Bagv. 

delvis gennemsigtige, hos $ lyst gråligbrune, hos 

C lidt mørkere og mere grå. V. 10—11,5 mm. 

- Larven er rødbrun med gule længdestriber og gule vorter, 

sortebrunt hoved og lysebrunt, sortkantet nakkeskjold. Den 

lever i maj-juni på eg, hassel, lind, avnbøg og slåen, hvor 

den først skeletterer bladene, senere mellem sammenspundne 

-= blade. Den forpupper sig i en kokon i jorden. 

— Alm. i egeskove, ofte i stor mængde. $ flyver i solskinnet. 
Marts-—apr. 

I3SExrapaleHb. 

— Forv. hos & langstrakte med meget skrå søm. 
Midtcellen ligger nær kanten og er meget lang, 

hvorved ribberne til kanten og sømmen er usæd- 

vanligt korte. 2 har ganske korte, lancetformede 

forv.; bagv. er reduceret til yderst små, spidse 

lapper. 

rEconseratella€I> Tayle XT She: bys 

og 6 2. S 
—…… Forv.s grundfarve hos $ brunligt skifergrå; ved 

roden, langs kanten og ved sømmen mørkere; 

med en mere eller mindre tydelig, hvidlig længde- 

stribe. I længdestriben 2 mørkebrune pletter: een 

i 7/, fra roden og en anden i 2/, fra roden; den 
sidste forbundet med en udflydende plet mod 

randen. På kanten nær spidsen en lille,” mørk 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. 6 

- 
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plet. Bagv. lyst brunliggrå. Hos 9 er forv. delvis 

gennemsigtige; klædt med grove, udstående hår; 

lyst brunliggrå med små, mørkebrune pletter, 
navnlig langs randen. V. 3 10—12 mm, 9 4—5 mm. 

Larven er lysegrøn med 2 lyse længdestriber, gulgrønt 

hoved med sorte prikker og gult eller sort nakkeskjold. Den 

lever i maj-juni i hvide, rørformede gange mellem de sammen- 

spundne endeskud på forskellige buske og træer, f.eks. 

-Rhamnus (vrietorn), Viburnum (kvalkved), liguster, tjørn, 

syren, blomme og berberis; den angives også fundet på vild 

kørvel. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Københavns omegn ikke sjælden), 
Loll. (Refshale mose, Høvænge). & flyver i solskinnet midt 
på dagen. Okt./,—nov. 

14. Olindia Guen. (Anisotaenia Stph.). 

Palperne middellange og noget opadrettede. 

Brystet med skældusk. I forv. løber ribbe 7 ud. 

i vingespidsen. I bagv. forløber ribbe.7 og 6 nær 

hinanden, 5 nærmer sig ikke til 4; men 4 og 3 

udspringer fra samme punkt. ; 

1. O. schumacheråna F. (ulmåna Hb.) 

Taåyvle XII, 257. 

Hovedet mørkebrunt, brystet mørkebrunt med 

gule pletter. Forv.s grundfarve mørkt gyldenbrun 

med mange små, sorte tværstreger og enkelte små, 

mørke, metalglinsende pletter. Et hvidt, uregel- 

mæssigt midtbånd forløber skråt over vingen; det 

er hos $ smalt og ofte afbrudt eller opløst i 1 eller 

2 pletter, hos den noget større 92 er det bredt og 

ikke afbrudt. På kanten i regelen 2—3 små, gullig- 
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hvide pletter. Langs frynserne een i småpletter 

opløst, guldgul stribe. Bagv. sortebrune med lyse 

frynser. V. 6—8,5 mm. 

Larven er hvidlig med sorte vorter; hovedet okkergult, 

bagtil sortkantet; nakkeskjoldet sort. Den lever i maj-juni 

på Aquilegia (akeleje), Vaccinium myrtillus (tyttebær), 

Ficaria (vorterod), Oxalis (surkløver), Mercurialis (bingelurt), 

Lamium galeobdolon (barsvælg) og andre skyggeplanter. 

I løvskove, ret udbredt: Bornh. (Gudhjem, Melsted), 
Sjæll. (Jægerspris, Folehave skov, Grønnolt vang, Rudehegn, 
Geel skov, Ermelunden, Denderup vænge), Loll. (Hamborg- 
skoven, Roden skov, Ålholm, Bremersvold), Falster (Hanne- 
-nov, Mellemskoven), Fyen (Hollufgård, Langesø, Risinge, 

.. Fåborg), Langeland (Tranekær), Jyll. (Kruså, Horsens, 
Bjørum). Juni/,—juli. 

15. Isétrias Meyr. 

Sene middellange, fremadrettede. Brystet 

med lille skældusk. I forv. løber ribbe 7 til vinge- 

spidsen. I bagv. forløber ribbe 7 og 6 langt fra 

hinanden, 5 er parallel med 4, og 4 og 3 er stil- 

kedler 

1. I. rectifasciåna Hw. Tavle XII, fig. 8. 

Forv.s grundfarve hvidlig med små, brune 

.tværstreger ; på kanten små, sortebrune pletter. 

Tegningerne lysebrune: rodfeltet, hvis begræns- 

ning udad er takket; det udad vinkelbøjede tvær- 

bånd samt et smalt, takket. sømbånd udgående 

fra kantpletten. Bagv. grå. V. 6—8 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at leve på tjørn. 

Kun fundet på Falster (Orenæs, Horreby lyng). Mai. 

i. i 2 6% 
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16. Spatalistis Meyr. (Chråsis Hb.). 

Følerne korte. Palperne middellange, fremad- 

rettede. Brystet uden dusk. Forv. med skælduske, 

ribbe 7 løber til sømmen, 4 og 3 er stilkede. I 

bagv. er 7 og 6 nær hinanden ved udspringet, 5 

forløber nær 4, 4 og 3 stilkede. 

1. S. bifasciåna Hb. Tavle XIFE, fig. 9. 

Hoved og bryst okkergule. Forv.s grundfarve 

sortebrun. Et uregelmæssigt, bredt midtbånd samt 

en stor, trekantet plet i vingespidsen okkergule. 

4 ret brede, blyglinsende tværlinier: en i rod- 

feltet, en gennem midtbåndet, en langs dettes ud- 

kant, samt en langs pletten i vingespidsen. Fryn- 

serne okkergule med hvidlig spids. SIDE mørkt. 

brunliggrå. V. 6,5—7,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i aug.—sept. i bærrene 

af Rhamnus (vrietorn) og Cornus (kornel). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Grønholt vang, Bildsø), Falster 
(Hannenov). Juni. g 

(Sparganåthis Hb. 

Palperne meget lange, fremadrettede. Brystet 

uden dusk. Forv. hos 3 med en meget svag costal- 

fold, ribbe 8 og 7 er stilkede og 7 løber til søm- 

men. Bagv. med hårpensel på ribbe 3, 7 og 6- 

meget nær hinanden ved udspringet, 5 forløber 

nær 4, 4 og 3 meget nær hinanden. Denne slægt 

regnes ofte tilhørende en særlig familie: Spar- 

ganothidae. 
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S. pilleriåna Schiff. 

"… Hovedet rustbrunt, brystet af forv.s farve. Forv. 

brunligt-okkergule med messingglans, undertiden 

med brunlige tværstregér i sømfeltet. Tegningerne 

rustbrune: en lille, firkantet plet på randen ”/, fra 

roden; et midtbånd fra kanten ”/, fra roden til 

midten af randen; en kantplet, der ofte fortsætter 

som en uregelmæssig stribe til hjørnet; samt en 

stribe indenfor sømmen. Hos 9 kan tegningen 

næsten helt mangle, så forv. bliver ensfarvet 

okkergule eller gråbrune. Bagv. gråbrune med 

" bleggule frynser. V. 8—11 mm. 

Larven er grøn, på ryggen mørkere med lyse vorter, med 

sorte brystfødder og sort hoved og nakkeskjold. Den lever i 

sept.—juni på en mængde forskellige, lave planter. 

— Arten er fundet i vore omgivelser, men endnu ikke i Dan- 
mark. Juli.) 

2. familie: Phaloniidae.. 

gs følere hårede. I forv. udgår ribbe 2 fra den 

yderste fjerdedel af midtcellens nedre kantribbe, 

ribbe 1c mangler (se fig. 17). Bagv. uden hår- 
pensel. Forv.s midtbånd, som ligger ret nær roden, 

- forløber fra kanten skråt indad, omtrent parallelt 

med sømmen. 

Larverne lever omtrent alle inden i planter, 

oftest i blomsterkurvene eller frugterne, men også 

i stængelen eller roden. . 
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Oversigt over slægterne. 

1: Ribbe sSzog 77 korn stilkede SS AES AS REESE 2: 

Ribbe 8 02-71 forv: adskilte AE ENS ENE så 

2. I forv. går ribbe 7 til kanten......... 1. Lozopera. 

I forv. går ribbe 7 til sømmen ........... 2. Clysia. 

3. I bagv. udspringer ribbe 4 og 3 adskilte........ 4. 

I bagv. udspringer ribbe 4 og 3 fra samme punkt 

eller de er stilkede...... FEE ER ERE REED ore. 6. 

4. I forv. går ribbe 7 til kanten eller spidsen...... EIDE 

I forv. går ribbe 7 til sømmen......... 5. Clidonia. 

5. Hos & er valverne lange og spinkle, socii velud- 

NIKE CF FS SEERE TRE RD REMIS ESS SENSE SES 4. Piercea. 

Hos & er valverne brede, socii rudimentære eller 

mangler an SEE eee ER FEST CE ER 3. Phalonia. 

6. Ribbe 7 og 6 i bagv. stilkede ........ 6. Euxanthis. 

Ribbe 7 og 6 i bagv. løber et langt stykke tæt 

Samme MS RE RR er ER ST TEE REE 718 

7. I forv. går ribbe 7 til kanten ....... 8. Hysterosia. 

I forv. går ribbe 7 til spidsen ..... 7.: Phtheochroa. 

1. Lozépera Stph. 

Brystet med dusk bagtil. Forv. er smalle og 
ribbe 8 og 7 stilkede, 7 går til kanten. I bagv. er 

7 og 6 stilkede, 4 og 3 udspringer langt fra hin- 

anden. 

Larverne lever af frøene på kurveblomstrede 

og forpupper sig efter overvintringen i stængelen. 

Oversigt over arterne. 

Forv.s ydre tværbånd ender på randen lige over for 

midtbåndets begyndelse på kanten 1. francillana. 

Forv.s ydre tværbånd ender på randen udenfor midt- 

båndets begyndelse på kanten .... 2. beatricella. 
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SE franeilltåna F:-Tayle XII; 12-30. 

Forv. bleggule med en meget smal, brun stribe 

på kanten fra roden til midten. 2 ret smalle og 

noget uregelmæssige, rødbrune tværbånd paral- 

lele med sømmen; det indre undertiden afbrudt 

lige bag kanten. Det ydre tværbånd ender på ran- 

den lige over for midtbåndets begyndelse på kan- 

ten. Frynserne lysere end vingen, med svag, 

mørkere delingslinie. Bagv. lyst brunliggrå med 

omtrent hvide frynser og svag, mørkere delings- 

linie. 3's genitalapparat se fig. 16e. V. 6,5— 

7,5 mm. : 

Larven er gullighvid med sort hoved og brunligt nakke- 

skjold. Den lever fra sept. mellem frøene af Daucus carota 

(gulerod), borer sig senere ind i stængelen, hvor den over- 

- vintrer og forpupper sig i et tyndt spind. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Bautahøj pr. Jægerspris, Hundested, 
. Holløse, Kregme, Frederiksværk), Amager, Møen (Klinten), 
Fyen (Fåborg). Juni/,—aug./,. 

KRLTES beatere €llaWals. Tavle XII; fig AL: 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: forv.s ydre tværbånd ender på 

randen uden for midtbåndets begyndelse på kan- 

ten. Tværbåndene er også noget bredere end hos 

francillana. 3's genitalapparat (fig. 16f) er meget 

forskelligt fra francillana's. V. 6,5—7,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Store Havelse), Loll. (Blands Skifter), 
Falster (Stubbekøbing, Hannenov), Fejø, Fyen (Fåborg). Juli. 
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2. Clisia Hb. 

Brystet glat. I forv. er ribbe 8 og 7 stilkede, 

7 går til sømmen. I bagv. er 7 og 6 stilkede, 

ligeledes 4 og 3. 

Oversigt over arterne. 

Forv. med mørkt tværbånd langs sømmen... 2. angustana. 

Forv. uden mørkt tværbånd langs sømmen 1. ambiguella. . 

1. C. ambiguélla Hb. Tavle XII, fig. 12. 

Forv. hvidliggule med okkergul iblanding og en 

smal, mørkegrå stribe på kanten fra roden til 

midtbåndet. Midtbåndet mørkegråt med sorte og 

gullige pletter; det er bredt ved kanten og stærkt 

afsmalnende mod randen. I sømfeltet en del små, 

sorte pletter, navnlig på randen og nær spidsen. 

Bagv. lysegrå, hos & lysere mod roden. V. 6— 

7 mm. | 

Larven er brunlighvid med brune vorter, brunt hoved og 

nakkeskjold. Den lever i -juli—-aug,. i bærrene af Rhamnus 

(vrietorn); også Viburnum (kvalkved), Cornus (kornel), 

Lonicera (gedeblad) og andre angives som foderplanter. I 

sydligere lande lever den i vinstokkens blomsterskud og er 

her meget skadelig. Den forpupper sig i et hvidt spind. 

Udbredt. Sjæll. (Bautahøj ved Jægerspris, Adserbo, Storke- 
vad i Grib skov, Store Dyrehave, Allerød, Lyngby, Bølle- 
mosen, Holmegårds mose), Amager (Kongelunden), Falster 
(Hannenov, Horreby lyng), Møen (Klinten), Fyen (Fåborg, 
Snarup mose), Jyll. (Grimstrup krat). Juni—juli/,. 

26. ansustana Ir. Tavle XI; f2: ek 

Forv. gullighvide med iblandede, okkerbrun- 

lige prikker og pletter og smal, brunliggrå stribe 

EET ET TR 
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langs kanten fra roden til midtbåndet. Midtbåndet 

mørkt brunliggråt med sort og okkerbrun iblan- 

ding. Langs sømmen et mørkt, brunliggråt tvær- 
bånd, indad uregelmæssigt begrænset, bredest ved 

spidsen og med sort og okkerbrun iblanding. På 

kanten mellem de to tværbånd 3 mørke småplet- 

ter. Frynserne mørkegrå med sort delingslinie. 

Bagv. hvidliggrå til brunliggrå med svag netteg- 

ning; frynserne med svag, mørkere delingslinie. 

gs genitalapparat se fig. 16d. V. 5,5—7,5 mm. 

Larven er gulbrun eller lyserød med sortebrunt hoved, 

nakke- og endeskjold. Den lever fra sept. mellem blomster 

og frø af Achillea (røllike), Origanum (merian), Solidago 

(gyldenris), Plantage (vejbred), lyng, Erica (klokkelyng) og 

Thymus (timian). 

— Udbredt og hyppig i lyngmoser og på tørre marker. Juni, 
juli og aug. 

3. Phalonia Hb. 

Brystet undertiden med dusk bagtil. I forv. 

løber ribbe 7 til kanten eller til spidsen. I bagv. 

er 7 og 6 stilkede, 4 og 3 udspringer adskilte. 

Se fr 17 | 

Larverne er tykke; de lever i de fleste tilfælde 
"1 blomsterkurve eller stængler, navnlig på kurve- 

blomstrede. 

Oversigt over arterne. 

4 Fory med mørke tværbåand: 52. us ere E PE 

Forv. ikke med 4 mørke tværbånd....... SØS 3s 

2: Forv. guldgule med røde tværbånd.... 2. rutilana. 

… Forv. sølvhvide med gule tværbånd... 5. dipoltella. 
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Forv. med 2 tværbånd, opløst i 4 røde pletter og 

indfattede med metalglinsende linier 1. tesserana. 

Forv.s tværbånd anderledes................... Å. 

I forv.s sømfelt et afbrudt tværbånd, bestående 

af en plet på kanten og en på randen........ 5. 

Forv. uden sådanne pletter i sømfeltet ........ 8. 

Fig. 17. Ribbenet hos Phalonia smeathmanniana. 

Forv. brede, kånten stærkt bøjet.............. 6. 

Forv. smalle, kanten næsten lige.............. 7 

Randpletten i sømfeltet lille, trekantet... 3. badiana. 

Randpletten i sømfeltet når «midtvejs til kanten 

4. cnicana. 

Større art; forv.s grundfarve bleggul, sømbåndet 

i regelen meget tydeligt .... 6. smeathmanniana. 

Mindre art; forv.s grundfarve okkergul, sømbåndet Å 

mindre kraftigt fremtrædende 7. kindermanniana. 

Forv.s ydre sømfelt og frynser rustfarvede eller LE EEEE z 

BOSENF ØER EB ENE ERE NR EGEDE RENE AAA Då j 

Forv.s ydre sømfelt og frynser anderledes...... ate 

Forv..rosenrøde langs kanten fra midtbåndet til | 

SE TE FRR RER ERE 4 BEDE SDS AE FEST ST DERE 10. i 
Forv. ikke rosenrøde langs kanten........ 9. ciliella. 

Forv. med en lille, mørk plet ved hjørnet degreyana. 

Forv. uden mørk hjørneplet ....... 12. flaviciliana. 
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"11. Forv.s spids sort eller med sort iblanding...... [2 

Eorv-s-spidsuden sort ESS STS Eee Sr 18. 

"12. Hovedet gult BESES ER Eee REE SARREN REE 13. 

Elovede tt Ikke LE Re ET re Eee NR Se 14. 

13. Forv. på begge sider af midtbåndet med gullig- 

hvide, perlemorsglinsende pletter 16. curvistrigana. 

Forv. uden perlemorsglinsende pletter 18. gilvicomana. 

14. Hovedet sort eller brunt ......... 17. atricapitana. 

Elovede hvidt ES eee EGEN Sr SE 15: 

15. Forv.s spids med rødbrune pletter............. 16. 

Forv.s spids uden rødbrune pletter............ 1872 

16. Forv. ret smalle, kanten svagt konkav. 10. posterana. 

Forv. bredere, kanten konveks...... 11. hybridella. 

173EK0rV-S "SPIS her som SAG HESSEN 15. dubitana. 

; Forv.s spids med hvid iblanding...... 14. pallidana. 

18. Forv. med sort linie langs frynserne. 8. implicitana. 

Forv. uden sort linie langs frynserne .......... 195 

19. Lille, smalvinget, spinkelt bygget art; forv. blegt 
É okkergule med bredt, blåsort midtbånd. 19. nana. 

Anderledes RE ÆRE EN SE RR ES EEK GENE 20. 

20. På forv. en mørk stribe fra kanten nær spidsen 

br søm mens SENE, SEM SDSS 21. manniana. 

På forv. ingen sådan mørk stribe............. PE 

ESS OLVESK ER YN Ser Lust Sule ERE SS SES SS SR ESER sabulicola. 

Forv.-s frynser-Ikke TUStEUuletr SEE STER SES RER 22. 

22. Hele sømfeltet med brunlig skygge, på nær ved 

randen, hvor der findes en lysegul plet 13. rupicola. 

Ingen brunlig skygge i sømfeltet..... 20. affinitana. 

lp 'resseranasSchiil.…(aletllSehulze): 

Tavle XIH, fig. 1. 

Hoved og bryst gule. Forv. glinsende guldgule 

med brunligrøde tegninger: rodfeltet, en stribe på 

kanten herfra til 7/, fra vingeroden, samt 4 fir- 

kantede pletter, 2 på kanten og 2 på randen. 

Disse pletter indfattes af ialt 6 metalglinsende, 

- 
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tynde tværlinier. Bagv. ret mørkt brunliggrå med 

lyse, gullige frynser med tydelig, mørkere delings- 

linie. V. 6,5—8,5 mm. 

Larven er lyst brunlig med brungult hoved og gult nakke- 

skjold. Den lever fra efterår til forår i rodstokken af Picris 

hieracioides (bittermælk) og Hieracium umbellatum (høgeurt), 

i eftersommeren også i frugtbunden af Scabiosa (skabiose). 

Den forpupper sig i jorden i en kokon. 

Kun fundet få steder: Bornh. (Årsdale, Almindingen, 
Åsedam), Sjæll. (Ordrup mose), Møen (Klinten, Høvblege), 
Fyen (Kerteminde, Fåborg, Lundsgård). Juni/,—juli. 

2. P.rutilåna Hb. Tavle XIII, fig. 2. 

Forv. glinsende guldgule med røde tegninger: 

rodfeltet; et tværbånd i det indre mellemfelt; et 

andet i ydre mellemfelt, bredt på kanten, ind- 

snævret i midten og delende sig i 2 grene ved ran- 

den; samt et tværbånd i sømfeltet. Bagv. grå med 

lysere frynser med mørk delingslinie. V. 4,5— 

5,9 mm. ; 

Larven er gullig eller brunlighvid med lysebrunt hoved, 

brunt nakkeskjold med mørke prikker ;og. brungråt ende- 

skjold. Den léver i april-maj i et hvidligt, rørformet spind 

mellem nålene af Juniperus (enebær) og forpupper sig i bo- 

ligen. É 

Kun fundet få steder, men ofte i antal. Bornh. (Hammeren, 
Gudhjem, Melsted, Rø plantage, Årsdale, Ringedal, Finne- 
dalen), Sjæll. Firm Hundested, Tibirke, Hornbæk), Loll. 
Grnne SD), Jyll. (Hald). Juni/,—juli/,. 

BER 4 ae ER Hb. Tavle XIII, fig. 3. 

Forv. blegt okkergule med noget brunlig, skygge- 

agtig iblanding og flere, noget udviskede, glin- 
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sende hvide tværlinier. På kanten nær roden en 

mørkebrun streg. Et mørkebrunt midtbånd er ret 

bredt afbrudt lidt bag kanten, dernæst på: søm- 

siden med kraftig, indadgående vinkelbøjning og 

sluttelig stærkt udvidet og bredere ved randen. 

Et sømbånd begynder med en firkantet plet på 

kanten, men bliver derefter utydeligt og løber ud 

i grundfarven. På randen lidt inden for hjørnet 

en skarpt afsat, sortebrun, trekantet plet. Bagv. 

fra lysere til mørkere grå. 3's genitalapparat se 

fig. 18a. V. 7—9 mm. 

" Larven er lyst grønliggul med brune vorter og sortebrunt 

hoved og nakkeskjold. Den lever sept.—april i blomster- 

kurvene af Actium (burre). 

" Alm. udbredt. Juni/;-aug./4… 

4. P. cnicåna Dbld. Tavle XIII, fig. 4. 
Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

fra denne ved følgende: grundfarven mere rent 

gul med mindre brunlig (skyggeagtig) iblanding. 

Tegningerne mere rødbrune. Midtbåndet ikke så 

bredt afbrudt og næsten ikke udvidet ved randen. 

Hjørnepletten er lang og når halvvejs til kanten. 3's 

genitalapparat (fig. 18b) ligner også foregående 

| arts, men valverne har en noget anden form, 

transtilla er bredere og socii kortere. V. 7-9 mm. 

Larven er lyst grønliggul med brune vorter, lysebrunt 

hoved og brunt, sortkantet nakkeskjold. Den lever. sept.— 

april: i blomsterkurvene af Cirsium (bladhoved-tidsel) og 

Carduus (tidsel). É 

". Alm. udbredt. Juni/,—aug./,. 

- 
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5. P. dipoltélla Hb. Tavle XII, fig. 14. 

Hoved og bryst okkergule. Forv. ret lange og 

smalle med kun meget svagt bøjet kant. Grund- 

farven sølvhvid. med okkergule tegninger: rod- 

feltet, 4 smalle tværbånd og en kantplet. Frynserne 

okkergule med svag delingslinie. Bagv. lysegrå. 

V. 6—8 mm. 

… Larven er grøngrå med sort hoved; brunt, sortplettet - 

nakkeskjold og brungråt endeskjold. Den lever fra sept. i 

.blomsterkurvene af Achillea (røllike), Tanacetum (regnfang) 

og Matricaria (kamille). 

Kun fundet i få eksemplarer. Bornh. (Finnedalen, Boderne), 
Sjæll. (Hundested), Jyll. (Løvennolm, Stensbæk plantage). 
Juli. 

6. P.smeathmanniåna F. Tavle XIII, fig. 5. 

Forv. lange og smalle, kanten svagt bøjet. 

Grundfarven bleggul uden mørkere iblanding. 2 

rustbrune tværbånd forløber skråt over vingen; 

det indre er delt i et smalt bånd fra roden til lidt 

over midten og en ret lille, blegere plet på kan- 

ten; det ydre er delt i flere pletter, mørkest ved 

randen. Bagv. lysegrå hos 3, mørkere hos 9. 

V. 6,5—8,5 mm. 

Larven er gråligbrun med sort hoved; brunt, sortplettet 

nakkeskjold og brunt endeskjold. Den lever sept.—april og 

juni-juli i blomsterkurvene af forskellige kurveblomstrede, 

f. eks. Artemisia (bynke), Achillea (røllike) og Anthemis 

(gåseurt); den forpupper sig i boligen i et spind. 

Udbredt og ikke sjælden. 2 kuld: maj/,—juni/, og juli-aug. 

7.P. kindermanniåna Tr. Tavle XIII, fig. 6. 

Ligner meget foregående art, men er en hel del 

1 
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mindre. Forv.s grundfarve mørkere, mere okker- 

gul. Kantpletterne lige så mørke som randplet- 

terne; det indre tværbånd ikke eller mindre tyde- 

ligt afbrudt; det ydre mindre kraftigt fremtræ- 

dende, kun tydeligt på kanten og randen. En 

lille, mørk plet på kanten mellem det ydre tvær- 

bånd og spidsen. Sømfeltet med mørkere skygger. 

Bagv. lysegrå. V. 5—6,5 mm. 

Larven er gråbrun med mørkere linier; sort hoved; bleg- 

brunt, mørkkantet nakkeskjold og brunt endeskjold. Den 

lever først mellem blomsterne, senere i stængelspidserne af 

… Artemisia campestris (mark-bynke). 

Ret hyppig om foderplanten. Juli. 

sor Pr tmplicitåna-Wek: Tavle XII fi8..7, 

Forv. lyst okkergule med svagt rødligt skær og 

svag, mørkere nettegning, navnlig i sømfeltet. På 

kanten ved roden en udvisket, mørkere skygge. 

Midtbåndet rustbrunt, næsten lige, tydeligst fra 

randen til ?/, over vingen, svagt ved kanten. På 
kanten mellem midtbåndet og spidsen 2—3 mørke 

punkter, og ved hjørnet en utydelig, brun skygge. 

Frynserne okkergule med en tynd, sort linie langs 

roden. Bagv. lyst grå. V. 5—6 mm. 

Larven er bleggul med lysebrunt hoved og gult, sortplettet 

nakkeskjold. Den lever i juni og sept.—okt. i blomsterkurvene 

af Matricaria (kamille), Anthemis (gåseurt), Solidago (gylden- 

ris) og. andre kurveblomstrede. 

Kun fundet i et par eksemplarer på Sjæll. (Reersø strand), 
begge af sommerkuldet. 2 kuld: maj og juli/,—aug./,. 
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(P. sabulicola Wals. 

- Forv.s grundfarve hvid med ere be 

støvning og brun nettegning. Midtbåndet gul- 

brunt, delvis sortkantet, indad begrænset af en 

grå stribe; det er vinkelbøjet og næsten afbrudt 

nær kanten. I hjørnet en lille, sort plet. Frynserne 

rustgule med sort rodlinie. Bagv. lysegrå. V. 4,5— 

6 mm. 

Larven er hvid med brunt hoved. Den lever i juli og sept. 

i blomsterne på Erigeron (bakkestjerne). 

Arten er kendt fra England og Sverige og kan sikkert også 
findes her i landet. Juni og aug.) 

(P. degreyåna Mc.Lach. 

Forv. smalle med næsten lige kant, sølvgrålig- 

hvide, i sømfeltet uregelmæssigt rødbrune med. 

rosenrød iblanding nærmest kanten, på kanten 

ved roden og langs frynserne rustbrune. Midt- 

båndet lige, rustbrunt med mørkebrun iblanding, 

mere gråt og utydeligere ved kanten. Frynserne 

rustgule. Bagv. bleggrå. V. 6—7,5 mm. 

Larven er bleggul med brunt hoved. Den lever i juni og 

aug.—sept. i blomsterne og frugterne af Plantago (vejbred) 

og Linaria (torskemund). 

Arten er fundet i Skåne, men endnu ikke i Danmark. 
2 kuld: maj/,—juni/, og aug.) 

9. P. ciliélla Hb. Tavle XIII, fig. 8. 
Hovedet hvidligt. Forv. smalle og spidse med 

næsten lige kant og skrå søm. Grundfarven - 

hvidliggrå eller lyst brunlighvid, mere eller min- 
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" Fig. 18. g-génitalorganer hos: a. Phalonia badiana, b. P. cnicana, 

c. P. posterana, d. P. hybridella (præparat N. L. Wolff), e. P. rupi- 

d "… cola, f. P. pallidana, g. P. manniana. x 25. 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. ! j 7 Ale: 
- 
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dre plettet eller stribet med okkerbrunt, særlig 

på kanten ved roden og i sømfeltet. Midtbåndet 

rustbrunt, mere eller mindre iblandet med mørke- 

gråt; det når ikke kanten. Frynserne rustgule. 
Bagv. grå. V. 5—6,5 mm. 

Larven er hvidlig med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever i juni—juli og fra slutningen af aug. til april i frugterne 

af Primula (kodriver), Inula (alant), Linaria (torskemund), 

Bellis (tusindfryd), Gentiana (ensian) og Antirrhinum (løve- 

mund); den forpupper sig i et hvidt spind på jorden eller 

i en stængel. 

Udbredt og ret hyppig på lyngbakker, i enge og tørve- 
moser. Maj/,—juni/, og juli/,—aug./,. 

10. P. posteråna Zell. Tavle XIII, fig. 9. 

Hoved og bryst gullighvide. Forv. ret smalle, 

med svagt konkav kant. Grundfarven hvid, med 

iblanding af grå tværstreger, navnlig på kantens 

rodhalvdel. Midtbåndet mørkegråt, med iblan- 

dede sorte pletter; bredt fra randen til noget over 

vingemidten, her noget lysere, derefter afbrudt og 

endende på kanten med en lille plet. Langs søm- 

men et bredt, mørkegråt bånd med iblandede 

sorte og lysere, i spidsen røde, pletter. Frynserne 

sortegrå, noget plettede. Bagv. hos $ hvidliggrå, 

hos 2 grå, 3's genitalapparat se fig. 18c. V. 6,5— 

1,0 mm. 

Larven er rødlig med okkergult hoved og lysere gult 

nakkeskjold. Den lever i juli og sept. i blomsterkurvene på 

Cirsium (bladhoved-tidsel), Carduus (tidsel), Centaurea (knop- 

urt) og ÅArctium (burre). 

Hidtil fundet: Bornh. (Svaneke), Sjæll. (Tisvilde, Kregme, 
Hillerød, Ermelunden, Holmeåårds mose), Amager (Dragør), 
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- Loll. (Sønderskov), Falster (Hannenov, Halskov vænge, 
Systofte, Bøtø), Møen (Ulfshale). 2 kuld: maj/,—juni/, og 
Jjuli/,—aug./;. i 

11. P. hybridélla Hb. Tavle XIII, fig. 10. 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved bredere forv. med konveks kant. Grundfar- 

ven mere rent hvid og tegningerne rustbrune. I 

sømbåndet nær spidsen 2—3 dybsorte længde- 

streger langs ribberne. 3$'s genitalapparat er meget 

forskelligt fra posterana's, aedeagus og valve se 

he fS VS 65-75 mm. 

-" Larven er lyserød med lysebrunt hoved og gulligt nakke- 

skjold med 4 sorte punkter. Den lever i aug.—sept. i frø- 

hovederne af Picris hieracioides (bittermælk) og forvandler 

sig i en kokon. 

" Kun fundet få steder. Sjæll. (Broksø mose), Loll. (Erik- 
strup), Fyen (Risinge, Fåborg, Avernakø). Juli-aug./,. 

(PP Havicilrana Wilk Tavle XHE fe. 11: 
Forv.s grundfarve langs kanten og i sømfeltet 

lyst rosenrøde, langs randen hvidliggule. Midt- 

båndet blegt rødbrunt, mørkest ved randen, mere 

rødligt ved kanten. Frynserne okkergule med 

svag, mørkere delingslinie. Bagv. lysegrå, mørkest 

hos O>VE 557 mmm 

Larven varierer fra grøn til rødbrun, hoved og nakkeskjold 

brune. Den lever i aug.—sept. i blomsterkurvene på Knautia 

(blåhat). å EE 

Hidtil fundet: Bornh. (Ringedal, Gudhjem, Snogebæk), 
Sjæll. : (Hundested, Adserbo, Kregme, Frederiksværk, Hille- 

» rød, Allerød, Birkerød, Strøby jerne), Falster (Mellemskoven, 
Sillestrup strand), Møen (Klinten), Fyen (Strib, Fåborg), 

JyH. (Virklund). Juni/,-juli; undertiden i 2. kuld i aug./…… 
ET 

- 
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13. P. rupicola Curt. Tavle XIII, fig. 12. 

Forv.s grundfarve lyst okkergul med mere eller 

mindre iblanding af sorte pletter og punkter, 

navnlig på kanten. Tegningerne rustbrune til 

mørkegrå, med sortagtige pletter; en plet på kan- 

ten ved roden; et ret bredt, men noget utydeligt 

begrænset midtbånd; samt en bred skygge i søm- 

feltet. Bagv. mørkt brunliggrå. 3's genitalappa- 

rat se fig. 18e. V. 6—7 mm, 

Larven er gullighvid med brunt hoved og gult nakke- 

skjold. Den lever i sept.—maj, først i blomsterne, senere over- 

vintrende i stængelen af Eupatorium (hjortetrøst). 

Kun fundet: Bornh. (Vang, Rønne, Saltuna, Salene, Rand- 
kløve, Svaneke), Sjæll. (Ordrup mose, Broksø mose), Loll. 
(Maribo, Bremersvold), Falster (Hannenov, Mer lem skovene 
Fyen (Fåborg). Juni/,—juli. 

14. P. pallidåna Zell. Tavle XIII, fig. 13. 
Hovedet hvidt, brystet sortebrunt med hvid 

iblanding. Forv.s grundfarve okkergullig-hvid 
med svag, gulliggrå nettegning og små, sorte plet- 

ter på kanten. Rodfeltet og kanten nær roden 

udvisket brunliggrå. Midtbåndet mørkt brunlig- 

gråt med sorte tegninger, smallest på kanten, lidt 
under denne bredt afbrudt af blegt okkerbrunt. 

Inden for spidsen en mere eller mindre tydelig, 

mørkegrå tværstribe, der oftest når helt til hjørnet. 
Vingespidsen med hvidlig iblanding. Bagv. grå. 

å's aedeagus og valve se fig. 18f. V. 5—6 mm. 

Larven er rødbrun med gennemskinnende, grøn tarmkanal, 

sortebrunt hoved og mørkebrunt nakkeskjold. Den lever i - 

aug. i frøhovedet af Jasione montana (blåmunke). 
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Hidtil fundet: Bornh. (Hasle, Gudhjem, Melsted, Svaneke), 

Sjæll. (Hundested, Adserbo, Jægerspris), Falster (Bøtø), 
"Fyen (Fåborg), Jyll. (Bølling sø, Slettestrand, Hansted, Vejle), 
Fanø. Juni/,—juli. 

ks PS dubitåna Hb- Tayle XT, hf 4. 

Hovedet gullighvidt, brystet sortegråt. Forv. 

gullighvide med okkergule skyggepletter. Rod- 

feltet og en plet på kanten ved dette sorte. Midt- 

båndet består af 2 pletter: en lille på kanten og 

en større, firkantet, på randen; de er blågrå med 

sortebrun iblanding. Sømbåndet blågråt med sort 

og brun iblanding, bredt ved spidsen og smalt ved 

hjørnet. Ofte findes et par små, sorte kantpletter 

mellem midtbånd og sømbånd. Frynserne mørkt 

blygrå med sort delingslinie. HR lysegrå, hos 

Q- mørkere. V. 6—7,5 mm. 

Larven er feidle med lysebrunt hoved og brunt, bagtil 

sørtkantet nakkeskjold. Den lever i juli og sept.—okt. i blom- 

sterkurvene på mange forskellige kurveblomstrede. 

Udbredt — på lyngbakker, i skovenge og moser — ofte i 
antal; navnlig alm. i Nordsjæll., men også på Bornh. og 
Loll.-Falster. Fyen (Fåborg), Jyll. (Hohøj ved Mariager). 
2 kuld: Maj/,—juni og juli/,—aug./,. 

16. P. curvistrigåna Wilk. Tavle XIV, fig. 1. 

—… Hovedet lyst okkergult, brystet noget mørkere 
gult. Forv.s kant noget bøjet fra roden, stærkere 

bøjet mod spidsen. Grundfarven okkergul med 

gullighvide, sølvglinsende striber og en del sorte 

småpletter på kanten. Midtbåndet mørkegråt med 

sort og brun iblanding; det er bredt på kanten, 

"smallere ved randen, mod roden konkavt be- 

grænset. Udenfor midtbåndet omkring tværrib- 

ES 
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ben nogle små, sorte streger og pletter. Langs 

sømmen en mørkegrå tværstribe med sort og, 

navnlig ved spidsen, okkerbrun iblanding; striben 

er bred på kanten og løber ud i en spids ved 

hjørnet. Frynserne mørkt brungrå med enkelte 

okkerbrune pletter og sort delingslinie. Bagv. ret 

mørkt brunliggrå. V. 6—7 mm. 

Larven er lyst brungul med lysebrunt hoved og gult 

nakkeskjold. Den lever i aug.—sept. i blomsterne af Solidago 

(gyldenris). 

Kun fundet: Bornh. (Vang, Randkløve, Rø, Svaneke, 

Årsdale), Sjæll. (Frederiksværk). Juli/,-aug./,. 

17:PatricapitånaStph. Tavle XIV) hos 2 

Hovedet hos & sort, hos 9 gråligbrunt. Forv.s 

grundfarve hvid med gulligrødt anstrøg med en 

del lyst grålige tværstreger og sorte småpletter på 

kant og rand. Et lille, gråt eller brunliggråt rod- 

felt, noget forlænget langs kanten. Midtbåndet 

brunliggråt med hvidlig og sort iblanding, meget 
uregelmæssigt, bredest på randen. Sømbåndet 

brunliggråt med sort og hvidlig iblanding, ret 

smalt, bredest ved kanten, hvor det ender med 

2 sorte pletter. Frynserne sortegrå med gullige 

pletter og sort delingslinie. Bagv. hos $ hvidliggrå 

med svag, grå nettegning, hos 2 brunliggrå. 

V. 6,5—7 mm. | 
Larven er rødligt bleggul med lysebrunt hoved og brunt 

nakkeskjold. Den lever i juli i blomsterne og i sept.—april i 

stængelen af Senecio jacobaea (brandbæger). 

Kun fundet få steder, i regelen enkeltvis. Sjæll. (Bautahøj f 
ved Jægerspris, Kregme, Frederiksværk), Loll. (Knuthenborg), 
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. Fyen (Hunderup, Frederiksgave, Fåborg, Damsbo skov), Jyll. 
(Bygholm skov ved Horsens). 2 kuld: maj/,-juni/, og aug. 

be ore omranaLek Tavle XIV før 3: 

Hovedet gult, brystet gulligbrunt. Forv.s grund- 

farve lyst okkergul med rødligt anstrøg, ved roden 

og på inderste halvdel af kanten brun. Midtbån- 

det bredt, buet, mørkt gråbrunt med blågrå og 

sortebrun iblanding. Sømfeltet ligeledes mørkt 

gråbrunt, med lysere iblanding; på kanten et par 

gule og flere sorte småpletter, de sidste ofte fortsat 

som sorte linier til sømmen. Frynserne mørkegrå 

med sort delingslinie. Bagv. mørkt gråbrune. 

Vve5 5 omme 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at leve i aug.— 

sept. i blomsterkurvene på Chenopodium (gåsefod), Lamp- 

sana (haremad), Solidago (gyldenris) og Lactuca muralis 

(skov-salat). ; 

Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem, Vang, Salene), Sjæll. 
(Tisvilde, Folehave skov, Allerød, Geel skov, Lyngby, Alinde- 
lille), Amager (Kongelunden), Falster (Hannenov), Fyen (Ri- 
singe, Frederiksgave, Damsbo skov, Fåborg), Fanø. Juni/,- 
juli/,. 

19. P. nåna Hw. Tavle XIV, fig. 4. 

Lille, spinkel art med smalle forv. med skrå 

" søm. Hovedet hvidt, brystet mørkegråt. Forv. 

gullighvide med glinsende hvide tværlinier. Rod- 

feltet og kanten nær dette med sortegrå streger 

og pletter. Midtbåndet består af sorte streger og 

pletter og forløber lige over vingen; det er bredt, 
bredest på randen, og dets ydre begrænsning bøl- 

.get. Sømfeltet med okkergule skyggepletter. Midt 

== 
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imellem midtbåndet og spidsen på kanten en sort 

plet, hvorfra udgår et noget udvisket, gråt tvær- 

bånd til omtrent midt på sømmen. Frynserne 

okkergule med svage, sorte pletter. Bagv. hvidlig- 

grå. V. 5—6 mm. 

Larven er lyst grågullig med brunlig ryglinie, brunt hoved 

og brunt, sortplettet nakkeskjold. Den lever i ane nej i 

hunraklerne af birk. 

Kun angivet fra øerne: Bornh. (Paradisbakkerne), Sjæl. 
(Udbredt i Nordsjæll., Holmegårds mose, Jomfruens egede), 
Loll. (Roden skov), Falster (Bøtø), Fyen (Gjerup ER Få- 
borg). Maj/,—juni/,. 

20. P. affinitåna Dgl. Tavle XIV, fig. 5. 

Forv. lyst okkergule, glinsende, med brunlig 

nettegning. Rodfeltet brunligt, utydeligt, ligeledes 

det smalle midtbånd, der er afbrudt bag kanten 

og kun tydeligt ved randen. På randen lidt inden 

for hjørnet en lille, sortebrun plet: Bagv. grå. 

V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er hvidlig med grålig overside, brunt hoved og 

sort nakkeskjold. Den lever i aug.—sept. i blomsterkurvene 

af Aster tripolium (strand-asters). 

Kun fundet få steder: Amager, Loll. (Bandholm), Fanø. 
Juni/,—aug./,. 

2: Pm annan PR Tale SIV 6 

Hovedet hvidt eller gullighvidt. Forv. bleggule 

med brungul nettegning. Tegningerne okker- 
brune: en udvisket plet på kanten ved roden; et 

utydeligt, smalt tværbånd nær roden; et nær kan- 

ten vinkelbøjet midtbånd, som er tydeligst og 

mørkest ved randen; samt et tværbånd i søm- 
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feltet og under dette en utydelig plet. På randen 

lige inden for hjørnet en lille, sort plet. Bagv. lyst 

brunliggrå. Arten ligner de efterfølgende af slæg- 

ten Piercea, men 3's genitalapparat er meget for- 

skelligt fra disses, se fig. 18g. V. 4,5—6 mm. 

Larven er blegt gulgrøn med sort hoved og nakkeskjold. 

Den lever i sept.—okt. i stængelen af Mentha (mynte) og 

Lycopus (sværtevæld). 

På fugtige steder, udbredt og fundet i alle landsdele. Juni/,— 
juli/,. 

(Foruden de her omtalte arter har den sydeuropæiske 
P. conjunctana Mn. været angivet som dansk; men det drej- 
ede sig om et fejlbestemt eksemplar af Euxanthis straminea 
Hw.) 

4. Piercea Filipjev. 

Slægten adskiller sig fra den foregående på den 

meget karakteristiske form af 3's genitalapparat, 

som er praktisk talt ens for alle slægtens arter. 

Valverne er lange og spinkle, transtilla danner en 

bøjet arm i midten, uncus mangler, socii er vel- 

udviklede, aedeagus er S-formet og tilspidset, 

med I cornutus: Se' fig; 19å, hvor'de er afbildede 

set fra siden. Arterne har stor indbyrdes lighed og 

er tillige variable; de er-derfor vanskelige at 

kende med sikkerhed. 

Oversigt over arterne. 

1. Hovedet. rustbrunt .....…... rele Fee 1. vectisana. 

Elovede okker ae ETS SEE EA SE FRE TEE DE 

2. Forv.s frynser ved grunden gule med mørkegrå 

ple Elers SE RET ENT, 2. alismana. 

Forv.s frynser uden mørkegråt..... walsinghamana. 
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EP veetrsana Westw: Tavle XIV SS 7 

Hovedet rustbrunt. Meget variabel i farve og 

tegning, forv.s grundfarve varierer fra lergul over 

brungul til rustbrun, undertiden med grønligt 

skær, med mørkebrune streger langs randen og 

i sømfeltet. Midtbåndet mørkebrunt, i regelen af- 

brudt nær kanten, på midten vinkelbøjet og her- 

fra forenet smed" hjørnet ved en brun skygsse 

Undertiden ses midtbåndet kun som en sort plet 

midt på vingen. På kanten nær spidsen en brun 

plet. Frynserne ved roden brungule, i spidsen 

gulhvide. Bagv. ret mørkt grå. V. 4,5—5,5 mm. 

Larven er bleggrøn, langs ryg og sider med lyserød farve, 

brungult hoved og lyst grøngult nakkeskjold. Den lever i 

juni og sept. i skuddene af Triglochin (trehage). 

På strandenge, ofte i antal. Bornh. (Gudhjem, Melsted, 
Randkløve), Sjæll. (Langebæk, Petersværft, Glænø), Amager, 

Saltholm, Loll. (Bandholm, Maltrup, Rodfed ved Roden skov), 
Fyen (Risinge, Damsbo skov, Fåborg). Juni, juli og aug. 

2: |Psalrsmaåna-Bas: Tayvle XEV;- h88: 

Ligner den foregående, men er noget større. 

Hovedet blegt okkergult. Forv.s grundfarve blegt 

okkergul, noget glinsende, med blegt brungule 

tværlinier og bånd. På kanten og randen med 

sortagtige småpletter. Midtbåndet svagt buet, med 

sort iblanding bag midten. Ved kanten og hjørnet 

brune skyggepletter. Frynsernes rod mørkegrå 

med gule pletter. Bagv. ret mørkt grå. 3's genital- 

apparat sé fig. 19a. V. 6—7 mm. 

Larven er gul eller brunlig med sortebrunt hoved og nakke- 

skjold. Den lever i sept.—okt. i blomsterstængelen på Alisma 

(skeblad). 

Kun fundet i et enkelt eksemplar på Sjæll. (Glænø). Juli. 

ERE ET Pors 
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Fig. 19. Genitalorganer hos: a. Piercea alismana &é (præparat 
N. L. Wolff), b. Euxanthis alternana g, c. do. 2, d. E. straminea $, 

"… €e. do. ? (præparat J. Lundqvist), f. Acroclita naevana -d. aer x40, 

øvrige X 235. 
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(P. walsinghamåna Pierce. 

Ligner foregående art, men adskiller sig ved 

følgende: forv.s midtbånd tydeligt vinkelbøjet 
over midten, med en brun stribe fra vinkelbøj- 

ningen til hjørnet og en brun, trekantet plet på 

randen inden for hjørnet; den brune skyggeplet 

i sømfeltet tydelig og fortsat til sømmen over 

hjørnet. V. 5,5—7 mm. 

Larven er bleggrøn med sortebrunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i juli og sept. i frøhusene af Pedicularis (troldurt). 

Arten er fundet i Sverige og England, men endnu ikke i 
Danmark. 2 kuld: maj/,—juni og aug.) 

5. Clidonia Hb. 

Brystet med dusk bagtil. I forv. løber ribbe 7 

til sømmen; i bagv. er 7 og 6 stilkede, mens 4 

og 3 udspringer langt fra hinanden. 

1. C. hartmanniåna Cl. Tåvle XIV, fig. 9. 

Hoved og bryst okkerbrune. Forv.s grundfarve 

lyst okkergul. Rodfeltet med mørkere, brune skyg- 

ger, mørkest ved kanten. Midtbåndet ret smalt, 

smallest ved randen, udad vinkelbøjet og afbrudt 

noget bag kanten; okkerbrunt til mørkt rødbrunt, 

kantet mere eller mindre tydeligt med sølvhvide 

linier. Ved spidsen en okkerbrun til rødbrun, ret. 

stor plet, undertiden delt i et par pletter, samt en 

lille plet af samme farve lige i spidsen. Fra midt- 

båndets vinkelbøjning til hjørnet en okkerbrun 

til rødbrun, noget uregelmæssig stribe. I sømfeltet 

Er TE Re GE AN: 

åg NEN ( mæ. 



1:09 

” nogle sølvhvide tværlinier. Langs sømmen en 

" smal, mørkebrun linie. Frynserne rødbrune, ofte 

med lyse og mørke pletter og tynd, brun delings- 

linie. Bagv. lysere til mørkere brunliggrå med 

mere eller mindre tydelig, mørkere nettegning. 

V. 7—9 mm. 

Larven er bleggul med mørkere vorter, lysebrunt hoved 

og gulbrunt, mørkplettet nakkeskjold. Den lever i aug.— 

marts i rodstokken af Succisa (djævelsbid). 

Udbredt og ret hyppig i moser og på lyngbakker. Maj/— 
juli/,. 

6. Euxånthis Hb. 

I forv. løber ribbe 7 til sømmen. I bagv. er 7 

og 6 stilkede, ligeledes 4 og 3. 

Oversigt over arterne. 

. 1. Forv.s grundfarve stærkt SNS MEMS DE SES 2 

Forv.s grundfarve grønliggul, bleggul eller brunlig 3. 

2 Hory med? brinssomlimmede dd, NER. HERRE 3. zZoegana. 

FR Eorvudensbruns sønn SSR SISSE 4. hamana. 

3. Forv. olivengrønne med perlemorshvide pletter og 

BDåndsRE AES ESSENS VS DR FRANS SEDLER cebrana. 

Fornveranderle des FE See MEE TE re NERE SA Ce NG DANE 4. 

4. Forv.s frynser mørkere end sømfeltet.... 5. hilarana. 

Forv.s frynser ikke mørkere end sømfeltet ..... Ds 

5. Forv. med tydelig, mørkere bestøvning i rod- og 

sømTelt 273.1757 Er BR SFS LEE Ære 1. alternana. 

Forv. uden mørk bestøvning i rod- og sømfelt 

. ' 2. straminea. 

1. E. alternåna Stph. Tavle XIV, fig. 10. 
- Hoved og bryst gullighvide til brunlighvide. 

- Forv.s kant næsten lige; grundfarven gullighvid 

= 
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med megen okkergul iblanding i form af skygge- 
pletter og tværstriber; på kant og rand med små, 

brune pletter. Rodfeltet tydeligt mørkere end 

grundfarven, lyst okkerbrunt. Midtbåndet okker- 

brunt, uregelmæssigt, med iblanding af lyse og 

mørkebrune til sorte pletter, de sidste i vinge- 
midten; ved kanten er båndet utydeligt og ud- 

visket. I sømfeltet en uregelmæssig, okkerbrun 

skyggeplet, ofte indeholdende et par sortebrune 

småpletter. På randen nær hjørnet en lille, mørke- 

brun plet. Frynsernes rodlinie brun. Bagv. hvid- 

liggrå, lysere mod roden; mørkest hos 9. 3's 

genitalapparat, fig. 19b, er ejendommeligt ved 

det brede, hjortehorn-agtige skaft på aedeagus. 

9's genitalorgan, fig. 19c, har foldet ostium. 
V. 8,5—11 mm. 

Larven er bleggul med små, sorte vorter og mørkebrunt 

hoved. Den lever i juli og igen fra sept. i blomsterkurvene 

af Centaurea scabiosa (stor knopurt). 

Udbredt og fundet i hele landet,. men i regelen enkeltvis. 
Juni, juli og aug.; sikkert i 2 kuld. 

2. E.straminea Hw. Tavle XIV, fig. 11. 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: noget mindre, ingen mørk bestøv- 

ning i rod- og sømfelt, kant- og randpletterne 

utydelige, ingen mørkebrune pletter i midtbåndet. 

Bagv. lidt mørkere. Kan med sikkerhed skelnes 

fra alternana på genitalorganerne. 3's aedeagus 

med en enkelt cornutus, valven af anden form, 

se fig. 19d. %s genitalorgan, fig. 19e, har svagt 

udviklet ostium. V. 7—8 mm. 
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Larven er hvidliggul med sort hoved og brunt nakke- 

skjold. Den lever i juli og sept. i blomsterkurvene af Cen- 

”- taurea nigra (sorthoved-knopurt). 

Kun få fund: Falster (Sillestrup strand), Fyen (Risinge), 
Jyll. (Århus, Lemvig). Juni og aug. 

se zoo anal: Tavle APV-M2: 12: 

Forv.s kant noget buet, grundfarven stærkt 

gul; tegningerne rustbrune: en smal stribe på 

kanten fra roden halvvejs til spidsen, en lille plet 

nær randen midtvejs mellem rod og søm og i 

sømfeltet en stor, indad vinkelbøjet plet med ud- 

fyldning af grundfarven. Bagv. mørkegrå med 

svag, mørkere nettegning og kun lidt lysere fryn- 

ser V57-5502 mm 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i sept.—maj i roden 

af Centaurea (knopurt) og Scabiosa (skabiose) i et snævert, 

hvidt spind; den forpupper sig i boligen. 

Udbredt på græsmarker og enge, fundet i hele landet. 
Juni/,—aug./,. 

ÆRShamandt: Tavle XIV: 10:13 

"Forv.s kant noget buet; grundfarven ret gul 

hos &$, stærkere gul hos 2. Tegningerne rustbrune: 

en meget smal stribe på kanten fra roden knap 

halvvejs til spidsen, en skrå stribe begyndende på 

tværribben med indadgående vinkel og endende i 

hjørnet, tillige ofte en del mindre, noget udviskede 

pletter ved kanten, sømmen og randen. Bagv. 

mørkegrå med hvidlige frynser. V. 9,5—12,5 mm. 

Larvens levevis angives forskelligt, dels i en-bladrulle på 

Ononis repens (mark-krageklo), hvor den forpupper sig, dels 

SE roden af Cirsium arvense (ager-tidsel) og andre planter. 

… Alm. udbredt, på græsmarker og enge. Juni/,—juli. 

= 
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(E. cebråna Hb. 

Hoved og bryst okkergule. Forv.s grundfarve 

svagt grønligt okkergul med hvide, perlemors- 

glinsende tværlinier: nær roden een, som ikke 

når randen; inden for midten een, som er togrenet 

ved randen; samt inden for spidsen een, togrenet 

ved kanten. Langs sømmen pletter af samme farve. 

Frynserne hvide. Bagv. sortegrå. V. 7—8 mm. 

Larven er gullighvid med sort hoved og brunt nakke- 

skjold. Den lever i spunåne rør på blomsterne af Helichrysum 

(evighedsblomst). 

Arten er fundet i Nordtyskland og angives også fra Sve- 
rige; den kunne nok findes her i landet. Maj-aug.) 

5. hilaråna H.S. Tavle XIV, fig. 14. 

Hovedet hvidlig-brunt, brystet lyst okkergult. 

Forv.s kant lige eller lidt konkav. Grundfarven 

lyst okkerbrun med rustbrun iblanding, mørkest 

ved roden og langs kanten. Midtbåndet mørkt 

rustbrunt, ret smalt, skråt fra randen, skarpt og 

tydeligt herfra til 7/, af vingebredden fra kanten; 

denne sidste del danner en svag, udflydende 

skygge til kanten. En mørk prik på tværribben og 

i sømfeltet nogle glinsende, hvidlige tværlinier og 

mørk bestøvning langs ribberne. Frynsernes rod- 

linie sortebrun, frynserne ret mørkt brune. Bagv. 

lyst gråligbrune. V. 8—10,5 mm. 

Larven er hvidlig med mørkebrunt hoved, lysebrunt 

nakkeskjold med sorte streger og brunligt endeskjold med 

sort længdestribe. Den lever i juni—juli i stængelen af Ar- 

temisia campestris (mark-bynke), hvor den forårsager en 

opsvulmning; den forpupper sig i boligen. 
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… Hidtil fundet: Bornh. (Melsted), Sjæll. (Nøddebohuse, 
Strøby jerne, Præstø fed), Amager, Falster (Hannenov, 
Tunnerup strand, Sillestrup strand, Bøtø), Møen (Ulfshale). 
Juli/,—aug./;- 

7. Phtheochréa Stph. 

Brystet med skældusk bagtil. Forv. med små 

skælduske, hos $ med svag costalfold, ribbe 7 

løber til spidsen. I bagv. løber 7 og 6 tæt sammen 

på et langt stykke, 4 og 3 udgår fra samme punkt 

eller er stilkede. 

TRES od aha Hw Fars kv he 

"Arten minder noget om Phalonia hybridella Hb. 

" Hoved og bryst hvide. Forv.s grundfarve rent 

hvid med nogen lyst brunlig iblanding, navnlig i 

sømfeltet. Lige ved roden en smal, sort tværlinie, 

lidt uden for denne en sort plet på kanten, og 

bag denne enkelte, sorte skæl. Midtbåndet lyst 

brungråt; det består af en mindre, firkantet plet 

på kanten og en ret stor, firkantet plet på randen; 

den sidste med sort iblanding, navnlig ved vinge- 

midten. Et bredt, lyst brungråt sømbånd med 

sølvhvid iblanding og sortebrune pletter: 2 små 

indad og en større i midten, samt nogle små langs 

sømmen. I spidsen en rund, rustbrun plet. Fryn- 

serne mørkt brungrå. Bagv. lyst grå med ret svag, 
mørkere nettegning V. 6—7,5 mm. 

Larven er rød med grønlige ledindsnit og lyse vorter, 

lysebrunt hoved og brunt eller sort, nakkeskjold. Den lever 

i juli-aug. i bærrene på Rhamnus cathartica. (vrietorn). 

Kun fundet i få eksemplarer. Loll. (Maribo mose), Fyen 
(Fåborg, Dalum). Juni/,—juli/,. 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. | ; 8 

- 



114 

8. Hysteråsia Stph. 

Brystet med dusk bagtil. Forv, hos $& med 

kraftig costalfold. Ribbe 7 i forv. løber til søm- 

men. I bagv. nærmer 7 og 6 sig stærkt til hinanden 

mod roden, 4 og 3 udgår fra samme punkt. 

1. H.inopiåna Hw. Tavle XV, fig. 2. 

Forv. lyst gulligbrune hos g; noget mørkere, 

" brunlige hos 29; undertiden med rødligt anstrøg. 
" En brunlig stribe på kanten fra roden til ca. /, 

af kantlængden. Fra randen nær roden løber en 

brunlig, mod kanten lyst begrænset, skyggestribe 

til tværribben, hvor der ofte findes 1 eller 2 små, 

mørke pletter. Frynserne gullige, undertiden med 

svage, mørke pletter. Hos 9 er tegningerne meget 

utydelige; den er næsten ensfarvet. Bagv. lysere 

(3) til mørkere (9) gråligbrune. V. 9—11 mm. 

Larven er gullighvid med brunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i sept.—april i spundne rør på rødderne af Arte- 

misia campestris (mark-bynke). Også Eupatorium (hjorte- 

trøst) angives som foderplante. 

Udbredt og fundet de fleste steder. Juni/—aug./;. 

3. familie: 'Eucosmidae. 

I forv. udgår ribbe 2 fra midtcellens bageste 
begrænsning inden for dennes yderste fjerdedel, - 

1c er altid synlig nærmest hjørnet. Når ribbe 8 

og 7 er stilkede, er palperne ikke særlig lange. I 

bagv. bærer ribbe 3 på oversiden en tydelig hår- 

kam. 
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Forv. som regel med midtbånd, som forløber 

omtrent fra kantens midte skråt over vingen til 

noget inden for hjørnet. Kantplet mangler; men 

i dens sted er kanten som regel forsynet med par- 

vis anbragte småstreger eller pletter. Spejl fore- 

kommer ofte, navnlig hos de sidste slægter i 

familien. 

Oversigt over slægterne. 

1. Ribbe 5 i bagv. udspringer nær 4 eller mangler. . 2. 

Ribbe 5 i bagv. er ved tværribben langt skilt fra 4 20. 

PR ISEYS EET Sl SAS ESKE RSS ES SO KEESERSE SE 

sæ Brystetbastkmedt skæld Sker MRS RE ØR As 

3. ås følere med indskæring nær roden . 1. Spilonota. 

Øs følere uden indskæring nær roden.......... 4. 

As hibbers Foss forvt stilkede FREE 2. Acroclita. 

SnRIbbe 8708 7 Torv: adskilte TKS 55 Mørke SR LEDE 
5. Forv. med fremstående, seglformet spids. 4. Ancylis. 

.… Forv. uden fremstående, seglformet spids ...... 6" 

6. Ribbe4 og Zi bagv. udspringer nær hinanden 

10. 

SEJLE LÅ 

EFB aåctra 

Ribbe 4 og 4 i bagv. udspringer fra samme punkt 

Ellerestilke de FÆRD US ES HR FT Fey DS "SE 7: 

Ribbe 5 og 4 i forv. udspringer fra samme punkt 

; sveber 

RIDbEer Sr 0 SA Te forvtadskilkter SI SEER ER ; 8. 

Bagv. hos $ med hårpensel på randen 6. Notocelia. 

Bagv. hos & uden hårpensel på randen........ 9 

Ribbe 7 og 6 i bagv. stilkede...... 5. Gypsonoma. 

Ribbe 7 og 6 i bagv. forløber tæt ved hinanden.. 10. 

Forv. hos $ med en rund bule på undersiden 

ÆT Ode DR FN ERE RRS NE. GE 10. Thiodia. 

Forv. hos & uden en sådan bule....... BESES: 11% 
FROrRVshosTS med eos AkOld ES SR MS ER EREESE 12: 

BEorv hos 3 uden costalold SSR 18 78L3: 



12. 

i: 

14. 

ES: 

He 

17. 

tSE 

19: 

20. 

2 

22. 

PS 

24. 

25. 
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ås valver med endetorn (fig. 24 c) 8. Pseudeucosma. 

os valver udensende torn ESS SENER 9. Eucosma. 

Bagv. hos $ med ombøjet rand... 19. Olethreutes. 

Bagv. hos $ uden ombøjet rand........ 7. Semasia. 

Ribbe 4 og 3 i bagv. udspringer langt fra hinanden 15. 

Ribbe 4 og 3 i bagv. udspringer fra samme punkt 

veller meget nær? hmandens As ANSE DR hes 16. 

I forv. er ribbe 10 meget nærmere 11 end 9 13. Lobesia. 

I forv. er ribbe 10 ikke nærmere 11 end 9 

12. Polychrosis… 

Ribbe 7 og 6 i bagv. stilkede...... 15. Endothenia. 

Ribbe: 7 08-60 bagv adskilte LES pe ORE. 1.7 

Bagv. hos $ med udstående flig på randen ved 

BO ENE ESSENS: SERRE ERE SE ESS 14. Cymolomia. 

Bagv. hos & uden en sådan flig............ 18. 

Bagv. hos g med ombøjet Tand... SS SESSERE JIGE 

Bagv. hos & uden ombøjet rand ...... 18. Eudemis. 

I Z's genitalapparat er sacculus formet som et af- 

rundet fremspring med kraftige torne (fig. 27 b) 

16. Apotomis. 

ås genitalapparat anderledes ..... 17. Argyroploce. 

I bagv. er hos & den ribbe, som bagtil begrænser 

midtcellen, besat med børsteagtige, lange hår 

; 25. Crobylophora. 

Denne Tibbe hos. uden fange bar sn 21. 

Ribbe 7 og 6 i bagv. stilkede... 23. Lathronympha. 

RibbesyKosi6sisbasve ads krllte ERE ERR 22. 

Ribbe 7 i bagv. hos &$ løber ind i 8 eller mangler 

26. Pammene. 

Ribbe Nb asystoli trak See 23. 

Palperne: fremadrettede SE ERE EEN ERROR 24. 

Palperne opadbøje des ss es le een Renee 25. 

Forv-: hos: medcostalfold. SEES 21. Hemimene. 

Forv. hos & uden costalfold ....... 22. Lipoptycha. 

I bagv. er ribbe 5 og 4 bøjet mod hinanden nær. 

udspringet; at SEN SE SES ESS 20. Enarmonia. 

I bagv. er ribbe 5 og 4 ikke bøjet mod hinanden 

24. Laspeyresia. 
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1. Spilonéta Stph. (Tmetåcera Led.). 

ås følere med korte hår og dyb indskæring 

nær roden. Palperne fremadrettede. Brystet glat. 

rforv. løber Tibbe adskilt: -L basv. er 7 02 6 

meget nær hinanden nær roden, 5 og 4 nær hin- 

anden, 4 og 3 stilkede. 

FS Sebif:sTavle XV. fis: 3: 

Forv.s grundfarve hvid, undertiden med grålig 

beskygning, navnlig ved kanten, med mere eller 

mindre tydelig, mørkegrå nettegning. Rodfeltet 

… mørkegråt, oftest med sorte tværlinier og pletter, 

udad noget vinkelbøjet og bølget; denne begræns- 

ning varierer en del. På randen lige indenfor 

hjørnet en trekantet, mørkegrå plet med sort kant. 

Vingespidsen blåsort med gulbrun iblanding, lige 

inden for et lyst gulliggråt strøg med en del sorte 

striber; på begge sider kantet af blåligt-blyglin- 

sende striber. Frynserne blåsorte. Bagv. temmelig 

mørkt grå. Hos var. lariciåna Hein. (tavle XV, 

fig. 4), hvis larve lever på lærk, er grundfarven 

dækket af ret mørkt grå bestøvning; denne er 

også — gennemsnitlig — lidt mindre. $'s genital- 

apparat se fig. 20a. V. 6-8 mm. 

Larven er rødbrun med sortebrunt hoved og sortebrunt 

nakke- og endeskjold. Den lever i maj på mange forskellige 

løvtræer, samt på lærk. 

Alm. udbredt, særlig i haver. Juli-aug./,. 

2. Acråclita Led. 

F's følere hårede. Palperne fremadrettede. 
Brystet glat. Forv. med indskæring bag spidsen, 

- 
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ribbe 8 og 7 er stilkede. I bagv. er 7 og 6 nær 

hinanden mod roden, 5 forløber nær 4, 4 og 3 

stilkede. 

fRAnaevana Hos avle XV he 5 10856: 

Forv.s grundfarve grålighvid med rødligt skær 

og med flere eller færre grå prikker og mere eller 

mindre grå beskygning ved kanten. Rodfeltet 

bredt, mørkt brunliggråt med sorte prikker og 
noget varierende, lys grålig bestøvning, udad 

vinkelbøjet. Midtbåndet mørkt brunliggråt, bredt 
ved kanten, smalt mod randen, som det rammer 

kun lidt inden for hjørnet; på midten med en 

skråt udadrettet, sort tand. I sømfeltet på kanten 

nogle sorte kantpletter og bag dem en mørk skygge 

til spidsen. Det store, lyse spejl kantet af metal- 

glinsende, lysegråt. Hos var. geminåna Stph. er 
den lyse grundfarve dækket af grå bestøvning, og 

de mørke partier er lysere. Bagv. grå. I's BER 

apparat se fig. 19f. V. 6—7 mm. 

Larven er lyst grågrøn, ofte rødlig, med gullige sider, 

sorte brystfødder, brunt og sort hoved og sort nakkeskjold. 

Den lever i maj-juni på æble, blomme, slåen og bølle, hvor 

den skeletterer bladene. 

Alm. udbredt, særlig i haver. Juli-aug. 

3. Evétria Hb. 

I's følere hårede. Palperne fremadrettede. Bry- 

stet glat. Forv.s søm lige, ribbe 7 forløber adskilt, 

5 og 4 udspringer fra samme punkt. I bagv. er 7 
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og 6 stilkede eller meget nær hinanden ved ud- 

springet, 5 nær 4, 4 og 3 stilkede. 

" Larverne er tykke. De lever på fyr i knopper, 

skud eller under barken og er ofte alvorlige 

skadedyr. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv.s grundfarve overalt rustbrun til orange- 

BES BEES HESS SE RE ES ER ESS ENES ra GE 2. 

Forv.s grundfarve ikke overalt rustbrun til rustrød 4. 

Ad Forv:s-grundfarve TUStbrEUnm SDS, 3. pinivorana. 

Forv.s grundfaårve orange-rustrød .............. 3; 

3. Forv. med sølvhvid tværlinie umiddelbart inden- 

kort som merne JESS DES DES SET 5. pinicolana. 

Forv. uden sølvhvid tværlinie umiddelbart inden- 

KO TES GRIT SI He NR RSS PET 6. buoliana. 

AS BElorv sssømtelE rus HD ts LES Ass i3 SSR TE 

—… Forv.s sømfelt ikke rustbrunt........ Sr sy ellnstnlg 6. 

SES DEN SEE TES EDT ER Ses RE AE FØR RELE 4. turionana. 

Brystet brunes AE SENE ERE Er: 3 1. duplana. 

GS Hovedet -okkerbrunt 2 ARE ls re ks 2. posticana. 

Hovedet råt eler brungrat AOR RE SES de 

7. .Forv. med tydelige, hvide kantpletter i sømfeltet 

7. xresinella. 

Forv. uden tydelige, hvide kantpletter i sømfeltet 

sylvestrana. 

FEE ar pan EF Favle XV 4857. 

Hovedet mørkt rustbrunt, brystet brunliggråt. 

Forv. navnlig hos & langstrakte og spidse, med 
meget skrå søm. Grundfarven gråbrun med hvid- 

liggrå iblanding i form af småpletter samt 3 dob- 
"belte, noget bølgede tværlinier. I sømfeltet langs 

sømmen et rustbrunt til rustrødt tværbånd, mør- 
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kest på midten og langs sømmen, samt 2—3 hvidlige 

kantpletter. 2 er skarpere tegnet end 3. Bagv. 

brunliggrå. V. 7—8,5 mm. | 

Larven er lyst gulbrun med brunligt hoved og brunt 

nakkeskjold. Den lever i maj-juni, først i knopperne, senere 

i de unge skud af fyr, og forpupper sig på stammen nær jor- 

den. Sommerfuglen ligger fuldt udviklet i puppehuden vinte- 

ren over. . Er 

…… Arten er meget udbredt i fyrreplantager i Jyll., hvor larven 
af og til har anrettet betydelig skade på unge træer. Her- 
udover er den fundet på Sjæll. (Tisvilde) og Fyen (Fåborg). 
April. 

(E. sylvestråna Curt. 

Hoved og bryst grå med hvidlig iblanding. 

Forv. langstrakte og smalle, grundfarven mørkt 

gråbrun med hvidlig iblanding og næsten lige, 

uregelmæssige, blygrå tværlinier. Rodfeltets ydre, 

lige begrænsning mørkere, ligeledes det uden for 

vingemidten liggende tværbånd. Ydre sømfelt 

undertiden med rustbrunt skær. Bagv. BrabrenE, 

V. 6—7,5 mm. | Å | 

Larven er purpuragtigt grå med sort hoved og mørke- 

brunt nakkeskjold. Den lever sept.—maj i skuddene af fyr. 

Arten er fundet i England og Vesttyskland og kunne 
muligvis også findes i Danmark. Juni-juli.) 

2. E. posticåna Zett. Tavle XV, fig. 8. 

Hovedet okkerbrunt, brystet okkerbrunt fortil, 

gråt bagtil. Forv. kortere og bredere end hos de 

2 foregående arter; grundfarven mørkt blygrå 

med smalle, gråbrune tværlinier, som udgår fra 

små, mørke kantpletter. 2 mørke tværbånd, eet 

indenfor og eet udenfor midten, er mere eller 
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mindre tydelige. I spidsen nogen rustbrun bestøv- 

ning. Bagv. mørkegrå. V. 6—7,5 mm. 

Larven er rødbrun med violet skær, sort hoved og nakke- 

skjold samt sortebrunt endeskjold. Den lever sept.—april i 

knopperne af skovfyr; puppen ligger med hovedet nedad. 

Kun få fund: Sjæll. (Tisvilde), Fyen (Fåborg). April/,— 
juni/,. 

et pine vorana dk Pave AVs-he. 9: 

Hovedet gråligt, brystet brunt med grå iblan- 

ding. Forv.s grundfarve lysere eller mørkere 

rustbrun; med nogen iblanding af mørkebrune 

småpletter og streger; langs kant og rand noget 

mørkere; med en mængde, glinsende hvidliggrå, 

uregelmæssige tværstreger og pletter. Bagv. ret 

mørkt brunliggrå. V. 8-10 mm. 

Larven er rødbrun med mørkere hoved og nakkeskjold. 

Denflever ”aug:=sept) "i knopperne og de unge sideskud af 

skovfyr og bjergfyr; den forpupper sig med hovedet opad. 

Udbredt, men i regelen fundet enkeltvis. Bornh. (Rønne, 

Paradisbakkerne, Mandhøj, Ringedal, Gudhjem), Sjæll. (Horn- 
bæk, Tisvilde, Rørvig), Loll. (Engestofte), Fyen (Fåborg), 
Jyll. (Svejbæk, Hald), Fanø. Juni/,—juli/,. 

ÆRE turronana Hb. Favle XV, 11510: 

Hovedet okkergult, brystet rustgult, helt bagtil 

" gråligt. Forv.s rodhalvdel mørkt gråbrun, søm- 

halvdelen rustgul; med en mængde askegrå, 

noget metalglinsende tværlinier og pletter. Fryn- 

serne blygrå med sort rodlinie. Bagv. hos & lyst 

hvidliggrå med grå spids, hos 9 grå med lidt 
mørkere spids, der som oftest er rustgult bestøvet. 

-Frynserne lyse undtagen i spidsen. V, 8,5—10 mm. 

- 
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Larven er lyst gråbrun med sort hoved og lille, mørke- 

brunt nakkeskjold. Den lever sept.—april i endeknopperne af 

unge skovfyr og bjergfyr, hvor den forårsager harpiksudflod, 

og forpupper sig i boligen med hovedet nedad. 

Udbredt. Sjæll. (Hornbæk, Liseleje, Tisvilde, Tokkekøb 
hegn), Fyen (Føns, Ørslev, Lunge bjerge, Egebjerggård), 
Jyll. (Bording, Varde, Sønder Omme og Frederiksholm plan- 
tager, Rom hede), Fanø. Maj/,-juni/,. 

5% ES pinrcolånaDblId: avle XV 5ER 

Denne og den følgende art ligner hinanden 

meget. Hovedet blegt okkergult. Forv.s kant noget 

buet, mere end hos buoliana. Grundfarven rust- 

rød med adskillige sølvglinsende, grålighvide 

tværstriber og kantpletter; den yderste tværstribe 

løber ganske nær sømmen og parallelt med denne. 

Frynserne gullighvide med lidt grålig iblanding. 
Bagv. grå med gullighvide frynser. 3's aedeagus 

og valve se fig. 20b. V. 9—11 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i april-maj i skud af 

skovfyr. 

Først adskilt fra buoliana og konstateret som dansk i de 
senere år. Den er fundet flere steder og er sikkert udbredt 
over hele landet. Juli/,—aug. : 

6. E. buoliåna Schiff. (Fyrrevikleren). Tavle 

VE his 12: 

Ligner foregående art. Forv.s kant mindre - 

buet; grundfarven mere orangerød, men varierer 

en del fra lysere til mørkere. De lyse striber er i 

vingens rodhalvdel mere udviskede og ubestemte 
og har nærmest karakter af længdestriber; der er 

ingen tværstribe lige ved sømmen. Bagv. lidt mør- 



Fig. 20. g-genitalorganer hos: a. Spilonota ocellana, b. Evetria 

; pinicolana, c. E. buoliana, d. Ancylis biarcuana, e. Gypsonoma 

"… neglectana, f. G. aceriana, g. G. dealbana. x 235. 
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kere end hos pinicolana. g's aedeagus og valve 

er tydeligt forskellige fra foregående arts, se 

fig. 20c. V. 8,5—10,5 mm. 

Larven er glinsende gulbrun. Den lever aug.—maj i knop- 

per og unge skud af fyr, hvor den borer sig fra det ene skud 

til det andet, som den udhuler. Ofte begnaver den et skud 

udvendigt; herved eller ved at et sideskud træder i stedet 

for et topskud, opstår en bøjning på stammen, et såkaldt 

»posthorn«. Den forpupper sig i et udhulet skud med hovedet 

opad. Larven kan optræde i stor mængde og gør da megen 

skade, navnlig på unge fyrrekulturer. 

Meget udbredt i fyrreplantager, ofte i stort antal. Juni/,— 
aug./,. 

1. Ertesinetlla ES Tavle XV hes 13. 

Hoved og bryst mørkt brungrå. Forv.s grund- 

farve brunsort med mange, blygrå pletter og uregel- 

mæssige tværbånd, som udgår fra små, hvide 

kantpletter. Frynserne mørkt brunliggrå, glin- 

sende, med nogen sort iblanding. Bagv. mørkt 

brunliggrå med hvidliggrå frynser. V. 7—10 mm. 

Larven er gulbrun med mørkere hoved og nakkeskjold. 

Den lever på unge fyrres skud og unge -grene og overvintrer 

2 gange. Ved dens gnav siver harpiks ud og danner en stor 

galle — på størrelse med en lille blomme — som omslutter 

larven, der forpupper sig i gallen. 

Udbredt i fyrreplantager, særlig i Jyll. Maj/,—juni/,. 

4. Åncylis Hb. 

ås følere med korte hår. Palperne fremadret- 

tede. Brystet med lille dusk bagtil. Forv. med segl- 

formet fremstående spids, undtagen hos obtusana 
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Hw., ribbe 7 forløber adskilt. I bagv. er 7 og 6 

meget nær hinanden på et langt stykke, 5 nær 4, 

4 og 3 stilkede eller sammenfaldende. 

Larverne i regelen mørke af farve, med store, 

lyse vorter. Hos nogle af arterne danner de en 

Fig. 21. Ribbenet hos Ancylis myrtillana. 

bolig ved at bøje bladene sammen efter midtrib- 

ben og sammenspinde kanterne, hvorefter de 

gnaver bladets inderste overflade. 

Oversigt over arterne. 

FR Forv:s erindre rene hyld EEN Sae band 

Forv.s 'grundfarve ikke rent hvid: USM PM 

2. Forv. med tydeligt afsat, mørkt rodfelt, oftest i 

formrafens plet parade her REAR ESS 3. 

Forv. uden tydeligt afsat, mørkt rodfelt eller 

Fandplet, SE RENS: SER ENES MO JESSE RARE SU HEAT I L- 

5: "Forv. med en stor, mørk randplet ved hjørnet 

; 1. achatana. 

Eorvsudensenssadanple ES er See seer 4. 

= 



10. 

11: 

12. 

13. 

14. 

15: 

126 

Forv. med en stor, brunrød kantplet ved vinge- 

SPISER EKS SS BESES SEES SEE ESSENS SEE RESENS 3. 

korv. uden sen isadansp ler SS se 6. 

Forv. med seglformet fremstående spids 2. derasana. 

Forv. uden seglformet fremstående spids 6. obtusana. 

Forv.s grundfarve rødligt okkerbrun 

7. mitterbacheriana. 

Forv.s grundfarve ikke rødligt okkerbrun.... Tr 

Forv.s rodplet udad begrænset af hvidlig linie... — 8. 

Forv.s rodplet ikke begrænset af hvidlig linie udad 

12. unguicella. 

. Forv.s kant ovenover rodpletten omtrent så mørk 

SOM pletten SETE ae RR re rs ne comptana 

Forv.s kant ovenover rodpletten hvidlig eller 

SUGE SSR ÆRE LEES SE SEES RENSES 2 USERS FSSK DAS ERE SEG 

Rodplettens øverste begrænsning lige .......... 10. 

Rodplettens øverste begrænsning indbugtet 

4. myrtillana.- 

Forv. med 3 sorte prikker ved frynsernes rod 

; paludana. 

Forv. uden sådanne prikker ............ 3. lundana. 

Forv. med gullighvid, bagtil mørkt begrænset 

stribe fra roden omtrent til spidsen. 5. siculana. 

Forvssudensbys TO TS rib SE SE ER 12. 

Forv. omtrent helt mørke, uden lyse tegninger 

8. upupana. 

Fory=med-kyse tegninger SSR E FO FEER SEERE 119 

Forv. med som regel tydeligt, rustbrunt tværbånd 

fra kantens midte til hjørnet......... 13. uncana. 

Forv. uden rustbrunt tværbånd ............... 14. 

Forv.s randhalvdel lys, skilt fra den mørke 

kanthalvdel ved en lys, bølget linie......... 15. 

Forv. .med skarpt afsat, lys plet i hjørnet...... 17 

Den mørke del af forv.spidsen rødbrun ved kanten 

16. diminutana. 
Den mørke del af forv.spidsen ikke rødbrun ved 

Kanbeness ASS SNS SEN ERE ps ESKE SEER RKE GERE SEER 16. 
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16. Forv.s kanthalvdel meget mørkere end rand- 

hak she Hr SES os 14. biarcuana. 

Forv.s kanthalvdel kun lidt mørkere end rand- 

ad ele re SE Era se e oe 15. inornatana. 

TERE in TeR] Di gol ml No BR IEEE HØRER SEE DERS Beer 10: tineana. 

IB) SVEBt 570 UD SSI VST ER REE SEE EEN EET SERÆE…… HASDSS 11. selenana. 

fæ ehatana F-Tavle VE 91: 

Forv. med kun lidt fremstående spids, sømmen 

bølget. Grundfarven askegrå med nogen brun 

iblanding af tynde bølgelinier. Tegningerne mørkt 

rustbrune, kantet af svagt glinsende sølvlinier. 

Rodfeltet med et par ret svage, grålige tværlinier 

samt flere sortebrune tværlinier og småpletter; 

dets ydre begrænsning uregelmæssigt bøjet. Midt- 

"båndet smalt, fra kanten skråt udadrettet, når 

knapt til vingemidten. På randen lige indenfor 

"hjørnet en stor, uregelmæssig-trekantet plet. I 

sømfeltet et smalt, skråt, rustgult bånd fra kant 

til søm; 3 sortebrune kantpletter; samt en sorte- 

brun plet i spidsen. Frynserne brunliggrå med 

nogen lys, pletvis iblanding. Bagv. brunliggrå. 

NES 20 mi EN 

Larven er mørkebrun med hvide vorter og sortebrune 

brystfødder, hoved og nakkeskjold sortebrune. Den lever i 

april-maj mellem sammenspundne blade på slåen, tjørn og 

cotoneaster. 

Udbredt på øerne. Bornh. (Årsdale, Svaneke, Gudhjem, 
Dueodde), Sjæll. (Hundested, Kregme, Tisvilde, Frederiks- 
værk, Fortunen, Gentofte, Holmegårds mose), -Loll. (Ham- 
borgskoven, Toreby, Sæbyholms skov, Roden skov), Falster 

(Hannenov, Mellemskoven, Tunnerup strand, Nykøbing), 
" Fyen (Fåborg). Juni/,—aug./,. ; 

- 
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2 Ar derasana HbFTavle XVE ho: 2 

Hovedet brunliggult, brystet mørkebrunt, skul- 

derdækkene hvidliggule. Forv. på randen ved 

roden med en stor, trekantet, mørkt rødbrun plet, 

mod kanten retlinet begrænset; kantet af en bred, 

grålighvid stribe med ret tæt iblanding af brunlig- 
grå skæl. Ved spidsen en stor, brunrød, trekantet 

plet, gennemtrukket af en fin blyglinsende linie; 

” foran denne er farven mere rustbrun; tillige fin- 

des en del små, lyse og mørke kantpletter; selve 

spidsen mørk. Ved hjørnet en stor, grå, lystkantet 

plet med indadgående, spidst fremspring. Fryn- 

serne lyst gråliggule, lige under spidsen helt hvide 

med en fin, sort linie. Bagv. lysegrå til grå. V. 7— 

8 mm. 

Larven varierer fra grågul til olivengrøn; hovedet er lyse- 

brunt; nakkeskjoldet lysebrunt med sorte pletter. Den lever 

i sept. på Rhamnus (vrietorn). 

Udbredt. Sjæll. (Hornbæk, Adserbo, Freerslev hegn, 
Allerød, Holte, Lyngby mose, Holmegårds mose, Alindelille), 
Falster (Virket lyng), Fyen (Hunderup, Gjerup skov, Snarup 
mose), Jyll. (Stensballe skov, Grimstrup krat, Silkeborg, 
Hald, Sortbæk, Allerup bakker, Gjesten). Juni—juli/,. 

3. A.lundåna F. Tavle XVI, fig. 3. nl 
Ligner i tegning meget foregående art. Hoved 

og skulderdækkene hvidliggule. Randpletten ved 

roden mørkebrun, retlinet begrænset mod kan- - 

ten; dens lyse kantning rent gullighvid uden mørk 

iblanding. Fra kantens midte et skråt udadrettet 

bånd, ved kanten mørkebrunt, iøvrigt rustbrunt 

med sorte ribbestreger, kantet udad af en vinkel- 
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" bøjet, - sølvglinsende linie; båndet når ikke ran- 

"den. Vingespidsen rustbrun, selve den yderste 

spids med en sortebrun plet; med små, sorte og 

sølvgrå kantpletter. Frynserne hvidliggule, lige 

under spidsen helt hvide med en fin, sort linie. 

Bagv. grå. V. 6—8 mm. 

Larven er lyst gulgrøn eller grøngrå med gult hoved og 

brunt nakkeskjold. Den lever i juni-juli og sept.-okt.; først 

i et sammenfoldet, senere mellem 2 sammenspundne blade 

af Vicia (vikke), Lathyrus (fladbælg) og Trifolium (kløver). 

Alm. overalt på græs- og kløvermarker. 2 kuld: maj- 

juni/, og juli/,—aug./,. 

(A: paludåna Barr. 

Ligner meget lundana, men er mindre og ad- 

skiller sig iøvrigt ved følgende: forv. blegere og 
undertiden med hvidlig iblanding overalt. Båndet 
fra kantens midte med kraftigere fremspring 

udad, kantet af helt hvid linie. Midt på sømmen 

ved frynsernes rod 3 små, sorte prikker. Bagv. 

lysegrå. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet; den antages at leve på Lathyrus 

(fladbælg). 

Arten er fundet i England, hvor den lokalt er talrig på 
fugtige steder. Den kan måske også findes her i landet. Juni 
og aug. ) 

ACA my fill naTr.Rayle XVI fis Æ 

Ligner ligeledes lundana i form og tegning. 

Hoved og skulderdække blegt gulgrå. Randplet- 

ten ved roden lidt mindre, af lysere farve, mod 

-kanten yderst med en LANG EROGÅ De lyse par- 
Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. i 9 

= 
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tier betydelig blegere end hos lundana, gullig- 

hvide. Midtbåndet fra kanten er ikke begrænset 

af sølvlinie. Bagv. lysegrå. V. 6-8 mm. 

Larven er grågrøn på oversiden og hvidliggul på under- 

siden; med store, lyse vorter og gule brystfødder; hovedet 

gult eller gulbrunt, nakkeskjoldet lysegult med en sort prik 

nedadtil på hver side, endeskjoldet gult. Den lever i juli—aug. 

i et sammenspundet blad på Vaccinium myrtillus (blåbær) 

- og V. uliginosum (mosebølle). i 

Udbredt og ofte talrig i skove med Vaccinium i Nordsjæll. 
og Jyll. Maj/,—juni/,. 

5. A. siculåna Hb. Tavle XVI, fig. 5. 

Forv. noget længere og smallere end hos de 

foregående arter. Grundfarven blegt brunliggul, 

langs randen noget mørkere. Fra midten af roden 

til spidsen en mørkt gråligbrun til sortebrun 

stribe, hvis ydre halvdel i regelen er uregelmæs- 

sig og usammenhængende; mod kanten begræn- 

set af en gullighvid linie, som når til sømfeltet; 

mod randen begrænset af ret mørk gråbrun be- 

støvning i rodhalvdelen. Fra kantens midte en 

"tynd, mørk, meget skrå streg, som når til den lyse 

længdelinie; kantens sømhalvdel med flere, mere 

eller mindre tydelige, lyse og mørke småpletter. 

Ved hjørnet en lys, rund plet med 1 eller 2 sorte- 

brune prikker. Frynserne lyst gullige. Bagv. lyse- - 

grå. V. 7,5—9 mm. 
Larven er MorkE grønligbrun med lyse vorter; hoved og 

nakkeskjold lyst brunliggule med sorte pletter. Den lever i 

juli-aug., først i et sammenfoldet blad, senere mellem 2 sam- 

menspundne blade på Rhamnus (vrietorn). 



131 

Udbredt og alm. i skove om Rhamnus. 2 kuld: maj-juni/, 
og juli/,—aug. 

(A.comptåna Froel. 

Palperne usædvanligt lange. Arten ligner lun- 

dana og myrtillana, men adskiller sig ved føl- 

gende: randpletten ved roden er bredere og når 

nærmere til kanten, der oftest er mørk ved roden, 

og således dannes et smalt, afbrudt rodfelt. Teg- 

ningerne har samme mørkt rødbrune farve. 

Grundfarven varierer fra hvidlig til grå eller 

olivenbrun; i sidste tilfælde er tegningerne for- 

svundne. V. 5,5—7. mm. 

Larven er som yngre gul; som voksen er den grøn med 

lyse vorter, gulgrønt eller brunt hoved og gulgrønt nakke- 

skjold. Den lever i maj-juni, muligvis også i et andet kuld 
om efteråret, på potentil og jordbær. 

- Arten er fundet i Sverige og kan sikkert også findes i 
Danmark. Juni—juli.) 

6 -ASobtuisanaHw-Favle:XVL, ds 6. 

Forv. uden seglformet fremtrædende spids. 

Ligner i tegning ÅA. derasana. Grundfarven rust- 

brun, langs kanten med hvidlige og mørkebrune 

småpletter. På randen ved roden en stor, trekan- 

tet, mørkt rustbrun plet, som mod kanten er ret- 

linet begrænset af en rustgul stribe og udad af en 

meget skrå, grålighvid stribe med iblandede, 

sorte skæl. På kantens sømhalvdel en stor, mørkt 

rustbrun, trekantet plet med kraftig forlængelse 

udad mod sømmen. I spidsen en rund, mørkt 

rustbrun plet kantet af fin, hvidlig linie. Spejlet 
z j É 9g+ 

- 
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gråligt med sort kærne og bred, blyglinsende kant. 

Bagv. gråbrune, lidt mørkere mod spidsen. V. 5— 

6,5 mm. 

Larven er hvidlig med utydelige, lyst brunlige striber, 

lysebrunt hoved og sortprikket nakkeskjold. Den lever sept.— 

okt. på Frangula (tørstetræ) og Rhamnus (vrietorn). 

Kun fundet på Falster. (Mellemskoven). Juni. 

7. Å. mitterbacheriåna Schiff. Tavle NVE 

fig: 7: 

Hoved og skulderdækkene gulbrune, brystet 

rødbrunt. Forv.s grundfarve rustbrun. På randen 

ved roden en trekantet, mørkt rustbrun plet, som 

når til vingemidten og udad er kantet af en fin, 

hvid linie. Fra kantens midte til lidt under spidsen 

et rustbrunt strøg, noget mørkere end grundfar- 

ven. Hele kanten med sorte og hvide småpletter, 

som er størst og tydeligst i sømhalvdelen. Fryn- 

serne okkergule. Bagv. temmelig mørkt brungrå. 

V. 6,5—8 mm. i 

Larven er grågrøn med hvide vorter; hovedet lysebrunt 

med sorte striber; nakke- og endeskjold gulbrune med sorte 

prikker. Den lever juli—sept. i et opefter med randene fast- 

spundet blad af bøg, eg, avnbøg og røn. 

Udbredt og alm., særlig i bøgeskove. Maj/,—juni/,. 

SPÅR upupåna Tr. Tavle XVI, fig. 8. 

Forv.s grundfarve sortebrun. I spidsen fra lidt 

uden for kantens midte og ofte helt til hjørnet er 

farven lyst rustbrun med iblandede, sorte streger 

og prikker; i dette parti findes en vinkelbøjet, 
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 blyglinsende linie langs kant og søm. Frynserne 

-bleggule med grå, blyglinsende spids. Bagv. mørkt 

gråbrune, ved roden lysere, med gullige frynser. 

V. 7,5—9 mm. 

Larven er grønliggrå til sortagtig med hvide vorter; hove- 

det lysebrunt; nakkeskjoldet gult med sorte prikker. Den 

lever i juli-sept. mellem to på hinanden liggende, sammen- 

spundne blade af birk, elm eller eg. 

Hidtil fundet: Bornh. (Rønne), Sjæll. (Jægerspris, Tisvilde, 
Esrom, Grib skov, Hillerød, Allerød, Ryget, Lyngby, Fortunen, 

Ermelunden), Loll. (Hamborgskoven), Falster (Mellemskoven). 
" Maj/s-juni. 

os ba et anetavle XVE-15 9. 

Hovedet grålighvidt, brystet hvidt med sort 

tværstribe. bag halskraven. Forv.s grundfarve 

hvid med nogen grålig iblanding og 2—3 sorte 

prikker lidt bag kanten ved roden. Randhalv- 

delen grå med sorte streger og plétter; 1/, fra 

roden med en ret stor, sortegrå, rundagtig plet. 

Sømfeltets nederste del med blåliggrå skyggeplet- 

ter. Kanten med mange, sorte skråpletter, i søm- 

halvdelen afvekslende med hvide. Langs kantens 

sømhalvdel en grå skygge, i spidsen rustgul. Fryn- 

. serne hvide, med blygrå spidser ved sømmens 

midte. Bagv. ret lyst grå, hos $ hvidlige ved roden, 

hos 2 lysere grå. V.7,5—8,5 mm. 

Larven er bleggul med mørkebrunt eller sort hoved. Den 

lever i juli-sept. mellem 2 blade eller i en ombøjet bladrand 

… på poppel... 

Udbredt og fundet i hele landet, talrigst i Nordsjæll. 
Maj/,—juni. : : 

- 
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10. A.tineåna Hb. Tavle XVI, fig. 10. 

Forv. brunligt askegrå med svage, mørke tvær- 

striber og pletter. På kanten nær spidsen nogle 

hvidlige småpletter. Ved hjørnet en stor, grålig- 

hvid plet, indad hvidt og mørkt kantet. Bagv. 

lysegrå. Begge vingepars frynser hvidlige. 2 er 

noget mindre end gg. V. 6,5—8,5 mm. 

Larven er lyst grønliggrå med lyst gulbrunt hoved og 

grøngult nakkeskjold. Den lever i juni-juli, muligvis også i 

sept.—okt., i sammenspundne skudspidser på bævreasp, tjørn, 

slåen, birk og æble. 

Kun fundet på Sjæll. (Tisvilde, Teglstrup hegn, Grib skov, 
Hillerød, Allerød, Lyngby mose, Holmegårds mose) og Fal- 

ster (Horreby lyng). Maj/,—juni/,, og tillige eventuelt i aug. 
(hvor den dog ikke er fundet her i landet). 

11. A'selenåna Guen. Tavle SVÆfhsS1k 

Forv. næsten ensfarvet mørkt rødbrune, mod 

spidsen mere rødlige. Ved hjørnet en oval, gul 

plet med grå udfyldning og lige over denne 2—3 

små, sorte ribbestreger. Frynserne okkergule. 

Bagv. brunliggrå. V. 6—7 mm. 

Larven er gul med lysebrunt hoved og sortprikket nakke- 

skjold. Den lever i juli-aug. og igen fra okt. mellem 2 sam- 

menspundne blade på tjørn, æble og pære. 

Kun fundet få steder: Sjæll. (Tisvilde, Jægerspris, Søndersø, 
Ryget, Alindelille, Kongsted, Knudsskov), Amager (Konge- 
lunden), Loll. (Roden skov). Maj/,—juni/, (og igen i sept.?).- 

127 AX inguicells LE) Tavle VD fer 
Forv.s grundfarve hvidliggrå med megen iblan- 

ding af brunliggrå striber og pletter. Tegningerne 

med sorte streger og pletter; gråbrune hos &, 

EN en ses lade od ae uens item ns 
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sortebrune hos 9, som er skarpere tegnet, mindre 

. og mere smalvinget end 3. Rodfeltets ydre be- 

grænsning uregelmæssigt buet, af grundfarven ved 

kanten. Midtbåndet smalt og temmelig skråt, på 

midten udad med skarpt fremspring. I øvre søm- 

felt en lille, uregelmæssig, sortebrun plet. På kan- 

ten en mængde hvide og brunsorte småpletter, 

størst og tydeligst i sømfeltet. Frynserne blygrå 

med lys rod. Bagv. grå. V. 7—8,5 mm. 

Larven beskrives som lys grønliggrå eller brun med store, 

brungrå vorter, rødbrunt hoved og brunt nakkeskjold. Den 

lever i juli-sept. på lyng og klokkelyng mellem sammen- 

spundne skud. 

Meget alm. på lyngflader. Maj-—juni. 

FSA nedna Hb. Tåyle XVT 529713 

Forv. rustbrune med mere eller mindre kraftig 

iblanding af mørke prikker. På kanten ved roden 
et lysere, gråligt strøg. På midten af randen en 

stor, trekantet, hvidliggrå plet og ved hjørnet en 

stor, rund plet af samme farve, på ydersiden med 

spids, indadgående vinkel. Langs hele kanten 

afvekslende hvide og sortebrune småpletter, sær- 

lig tydelige i yderste halvdel. Langs randen med 

sorte småprikker. Frynserne brunliggrå med lys 

rod og sort rodlinie. Bagv. Så. VV 5- 05 mm: 

Larven er lyst grågrøn med brungult hoved og grågrønt, 

sortplettet nakkeskjold. Den lever i juli-aug. på lyng og birk. 

Ikke alm. Bornh. (Ringedal), Sjæll. (flere steder i Nord- 
sjæll.), Falster (Horreby lyng), Fyen (Storskoven Brahe- 

… trolleborg), Jyll. (Silkeborg, Risbæk, Lemvig, Støvring). 

Maj/s—juni/,. 

æ 
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14. A. biarcuåna Stph. Tavle XVI, fig. 14. 

Forv.s kanthalvdel lyst brungrå, i vingemidten 

mørkebrun. Randhalvdelen hvidliggrå med lys 

brunliggrå iblanding, skarpt adskilt fra den brune 

del af vingen ved en hvidlig linie med 2 mod 

kanten rettede bugter: een i vingemidten og een 

i sømfeltet. Langs hele kanten er antydet små, 

"lidt mørkere pletter. Langs randen små, brune 

pletter. Frynserne lyst brunlige med mørk rod- 

linie. Bagv. lysegrå. $'s genitalapparat se fig.20d. 

V. 7—8,5 mm. 

Larven er hvidlig med grøngrå ryglinie og 2 brede i pletter 

opløste sidelinier; hovedet lysebrunt med sorte striber; nakke- 

skjoldet med sorte prikker. Den lever i juli-sept. under en 

ombøjet bladkant på pil. 

Udbredt, på fugtige steder omkring pil. Bornh. (Melsted, 
Svaneke), Sjæll. (flere steder i Nordsjæll., Køge, Holmegårds 
mose, Broksø mose), Falster (Kohave skov, Horreby lyng), 
Jyll. (Horsens, Ørre, Sønderby, Risbæk). Maj/,—juni/,. 

T5' Asinornatåna ASS Tavle XVI fest 

Ligner foregående art, men er gennemsnitlig 

lidt mindre. Forv. blegere og mere ensfarvede 

med de samme tegninger, men meget utydelige. 

Af den brune farve i vingemidten findes kun en 

tynd rodstreg og uden for denne en stregformet. 

plet. V. 6,5—8 mm. 

Larven er grøngrå med 2 hvidlige ryglinier, lysebrunt 

hoved med sorte striber og sortprikket nakkeskjold. Den 

lever i juni og sept.—okt. i et sammenbøjet blad på pil. 

Udbredt og hyppigere end foregående art, på samme slags 
lokaliteter. Maj/,—juni/, og juli. 

SER HENTET TI] 

5 = y Kc: 
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ET ENE EERE 
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16. A. diminutåna Hw. Tavle XVII, fig. 2. 
Også denne art ligner biarcuana, men er min- 

dre. Forv.s mørke del mere rødbrun, omtrent 

ensfarvet. Den hvidlige skillelinie går i sømfeltet 

retlinet ud til vingespidsen. V. 6,5—7,5 mm. 

Larven er grøngrå med 2 hvidlige ryglinier; hovedet sort 

eller gulplettet, nakkeskjoldet sort eller sortebrunt. Den le- 

ver i juni og okt. i en ombøjet bladrand på pil. 

Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem), Sjæll. (Grib skov, 
Hillerød, Allerød, Ørholm, Lyngby mose, Ordrup, Erme- 
lunden, Vangede), Loll. (Maribo), Falster (Nykøbing, Horre- 
by lyng, Mellemskoven), Fyen (Snarup mose, Fåborg), Jyll. 
(Horsens), Fanø. Juni—juli/,. 

3. Gypsonoma Meyn. 

3's følere med korte hår. Palperne opadstigende 

eller fremadrettede. Brystet glat. I forv. forløber 

tibbe 7 adskilt. I bagv. er 7 og 6 stilkede eller 
sammenvoksede mod roden (undtagen hos op- 

pressana, som dog ved genitalorganernes form 

hører til denne slægt), 5 nær 4, 4 og 3 stilkede. 

Oversigt over arterne. 

ERR ORVE SE SØ IE SS RE eN AR Er 5. oppressana. 

Bar ves Sorel e RMS FSR SGE RD 2. 

2. Forv. med rødbrune tegninger ........ 4. minutana. 

Forvw uden rødbrunge-tesninger 42 ss dabei 3. 

3. Forv.s midtbånd med kraftig, sort iblanding nær 

Kanten ER ERE el Ene 2. neglectana. 

—… Forv.s midtbånd uden en sådan sort iblanding.. 4. 

4. I forv.s spids en lille, rustgul plet....... 1. dealbana. 

IFforv:s'spids "en”sorte prik 5 SEVEL 3. aceriana. 

- 
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1. G. dealbåna Froel. ars ng, Hw.) Tavle 

KVI 1553: 

Ansigtet grålighvidt. Forv.s søm bølget; grund- 

farven hvid, med nogen grålig iblanding; ofte er 

grundfarven helt dækket af grå bestøvning: var. 

alnetåna Guen., tavle XVII, fig. 4. Rodfeltet 

mørkegråt med lidt rustgult og mange sorte plet- 

ter og tværlinier; dets ydre begrænsning vinkel- 

- bøjet. Midtbåndet noget uregelmæssigt, lyst brun- 

liggråt, fra midten af kanten til lidt inden for 

hjørnet; med nogle små, brune pletter på kanten, 

og udad på midten med et sort fremspring. Ved 

hjørnet en gullighvid, rund plet kantet af brede, 

blyglinsende linier. I sømfeltet en gulgrå stribe 

fra kanten til sømmen, mod spidsen kantet af en - 

blyglinsende linie. I selve spidsen en lille, rustgul 

plet. Bagv. grå, lysest ved roden. $'s valve se 

fig. 20g. V. 6-7 mm. 

Larven er gullig- eller rødlighvid med grålige vorter og 

sorte brystfødder; hoved og nakkeskjold sorte. Den lever i 

maj-juni på mange forskellige løvtræer, navnlig dog på eg. 

Udbredt og ikke sjælden. Juni/,—juli. 

2% G.neslecetana Dup: Tavle; SV HESS: 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: noget større og mere robust byg- 

get; ansigtet rent hvidt; forv.s hvide grundfarve 

mere fremtrædende og tegningerne i sømhalv- 

delen mere sorte; i midtbåndet nær kanten med 

kraftig, sort iblanding. 3's genitalapparat afviger 

tydeligt fra dealbana's, se fig. 20e. V. 7—8 mm. 
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Larven er blegt grønlig-rød med sort hoved og nakke- 

skjold. Den lever i april-maj i knopper og skud af pil og 

poppel. 

Udbredt og ikke sjælden. Juni/,—juli. 

3 Gaceerrand Dup -FavleX VIE fis 76 

Arten ligner de to foregående. Ansigtet lyst grå- 

brunt. Forv.s grundfarve gullighvid med lys 

brunlig iblanding; kanten med ganske små, sorte 

pletter. Rodfeltet brunliggråt (lysere end hos deal- 

bana og neglectana) med gråsort iblanding; dets 

ydre begrænsning næsten lige. Midtbåndet lyst 

"gråbrunt, smalt og kun lidt fremtrædende. I søm- 

feltet en lyst grå skyggeplet, som berører søm- 

mens midte. I spidsen en lille, sort prik. Bagv. 

zgrå:.3 SS valve se lis: 20 "V: '6,5—7-mm. 

Larven er brunlig med rødligbrunt hoved og sort nakke- 

skjold. Den lever i maj i skud, bladstilke eller under bark 

på poppel. ; 

Hidtil fundet: Sjæll. (Kregme, Bækskro ved Tissø, Hol- 
steinborg), Falster (Nykøbing, Hannenov, Horreby lyng, 
Mellemskoven), Jyll. (Stensbæk plantage), Fanø. Juli/,-aug./,. 

Ædrminutåna-Hb-Tavle XV 15-fig..7. 

Forv.s søm bølget. Grundfarven hvidligt okker- 

gul med rødligt skær og med iblandede, rødbrune 

og sortebrune pletter og streger. Rodfelt og midt- 

bånd mørkere, rødbrune, med megen sortebrun 

iblanding; rodfeltets begrænsning udad vinkel- 

bøjet og noget uregelmæssig; midtbåndet meget 

uregelmæssigt. I sømfeltet nogle guldglinsende 

skråstreger fra kanten, og noget over hjørnet en 

- 
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rund, blåligbrun plet med flere mørke ribbestre- 

ger og guldglinsende kant. . Bagv. ret mørkt 

brunliggrå, lysere mod roden. V. 6—7 mm. 

Larven er ensfarvet bleggul. Den lever i maj mellem sam- 

menspundne blade på poppel. 

Kun fundet på Falster (Mellemskoven, Bøtø). Juli. 

5. G. oppressåna Tr. Tavle XVII, fig. 8. 3 

Forv. noget langstrakte, sømmen lige. Grund- 

farven hvid med megen iblanding af grå skæl; 

kant og rand med små, sortegrå pletter. Tegnin- 

gerne brunliggrå med sorte linier og prikker og 

iblandede rustgule skæl. Rodfeltet med hvidlig 

iblanding, navnlig som en ret stor plet langs ran- 

den; ydre begrænsning vinkelbøjet nær randen. 

Midtbåndet ret smalt, uregelmæssigt, bredest på 

midten og her med rustgul bestøvning, afbrudt 

nær randen. En rundagtig plet med 2—3 sorte 

ribbestreger omtrent midt i ydre sømfelt; i vinge- 

midten en rund, gråligbrun plet. Bagv. grå. V.6,5— 

1,59 mm. 

Larven er blegt brun med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever i april-maj i knopperne på poppel og forpupper sig ved 

foden af træet. : 

Udbredt og flere steder talrig, på poppelstammer; endnu 
ikke fundet i Jyll. Juni/,—aug./,. 

. 6. Notocélia Hb. 

gs følere hårede. Palperne fremadrettede. 

Brystet glat. Forv. hos $ med kraftig costalfold, 

ribbe 7 forløber adskilt. Bagv. hos $ med sort 
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hårpensel i en grube langs randen, 7 og 6 nær 

. hinanden ved udspringet, 5 nær 4, 4 og 3 udgår 

enten fra samme punkt eller på fælles stilk. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv.s grundfarve mørkt gråbrun ..... tetragonana. 

Forv:sførind farves anderledes SEES AIDA 2. 

2. Forv. hvidligbrune med brun tegning 1. uddmanniana. 

Forv.s grundfarve hvid eller rødlighvid........ 3 

3. Fodfeltets ydre begrænsning noget afrundet... Å. 

Rodfeltets ydre begrænsning næsten fige LE 33 

4. Forv. smallere og med megen grå iblanding i grund- 

farven, der væsentlig fremtræder som en firkan- 

UGER R2 10 (0 01 KS] BAR FREE Se ENE NE le 3. trimaculana. 

" Forv. bredere og med mindre grå iblanding 

3 : 2. rosaecolana. 

"5. Rodfeltets ydre begrænsning parallelt med sømmen 

2 5. roborana. 

Rodfeltets ydre begrænsning mindre skrå end 

SØMMENE SE en sk 4. incarnatana. 

FENuddmannidna 5. Tavle XVIL-fiø 9. 

Forv.s grundfarve hvidligbrun med iblandede, 
gråbrune tværlinier. Rodfeltets ydre begrænsning 

mørkere, vinkelbøjet, ved randen med lys kant. 

Midtbåndet ved kanten brungråt, det når knapt 

nok til den karakteristiske, mørkt rødbrune, lys- 

kantede, afrundet-trekantede plet på randen. 

Sømfeltet med 3 større og 4 meget små, sorte- 
brune kantpletter adskilt ved hvidligbrunt; spid- 

sen og et skråt tværbånd inden for denne lyst 

rødligbrune. Frynserne mørkebrune med sort 

rodlinie. Bagv. brunliggrå. V. 910 mm. 
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Larven er mat rødligbrun med. sorte vorter; hoved og 

nakkeskjold sorte. Den lever i maj-juni i stærkt sammen- 

viklede blade af Rubus (brombær) og forpupper sig i en ko- 

kon enten i boligen eller i mos udenfor boligen. 

Udbredt og ikke sjælden i skove omkring brombær. Juli— 
aug. /. 

2. N.rosaecolåna Dbld. Tavle XVII, fig. 10. 

Forv.s kant noget bøjet, costalfolden hos &$ når. 

ikke til midten. Grundfarven hvid; kanten med 

mange, små, sortebrune pletter. Rodfeltet grå- 

brunt med en del mørke pletter; den ydre be- 

grænsning afrundet, noget uregelmæssig. Det 

hvide felt uden for rodfeltet med grå skyggeplet- 

ter ved kant og rand. Midtbåndet gråligbrunt med 

sorte pletter, meget uregelmæssigt; det når fra 

randen ”/, til kanten; på begge sider med store, 

grå skyggepletter. I ydre sømfelt grå pletter og en 

buet række sorte ribbepunkter. Spidsen og en 

buet stribe med flere eller færre sorte ribbestreger 

brunlig eller orangebrun. Bagv. lysegrå. 3's valve 

se fig. 22b. V. 8-10 mm. 

Larven er purpurbrun, på bugen hvidlig, med brunt hoved 

og sort nakkeskjold. Den lever i maj-juni på roser, særligt 

Rosa eglanteria (æble-rose). 

Udbredt og ikke sjælden. n/a 

3. N. trimaculåna Hw. (suffusåna Zell.) 

Tavle XVII, fig. 11. 
Ligner meget rosaecolana, men adskiller sig 

ved følgende: gennemsnitlige lidt mindre, forv. 

noget smallere med mindre bøjet kant; costalfol- 
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"den hos g når til midten. Den hvide grundfarve 
med stærk grå iblanding, undtagen i en firkantet 

plet midt på randen. Bagv. ganske lidt mørkere 

end hos rosaecolana. 3's genitalapparat se fig. 22 a. 

V. 7—9 mm. 

Larven er rødligbrun, undertiden med grønlig tone; 

hovedet lysebrunt, nakkeskjoldet sort. Den lever i april-maj 

i sammenspundne bladspidser på tjørn. 

Udbredt, dog uden at være helt almindelig, omkring tjørn. 
Juni-—juli. 

2-Nsimecarnatana Hb: Favle XVI Hø 12. 

Forv.s kant svagt bøjet; costalfolden hos $ når 

til midten. Grundfarven rødlighvid. Rodfeltet 

gråbrunt med grå pletter og sortagtige tværlinier ; 

ydre begrænsning omtrent lige, men noget uregel- 

mæssig. Langs kanten fra roden til midten en 

mørk, brunliggrå stribe, og uden for denne nogle 

sorte og hvide kantpletter. Midtbåndet en uregel- 

mæssig, grålig-rustbrun skygge med et sort frem- 

spring opad ca.?7/, fra randen. Vingespidsen 

grålig-rustbrun med sorte prikker og 2 rødlig- 

hvide småpletter nær sømmen. Lige inden for 

den mørke vingespids en grå buelinie med sorte 

" prikker. Bagv. hvidliggrå. 3's valve se fig. 22c. 
Ves Some 

Larven er rødbrun; hovedet gulbrunt med sort kant; 

nakke- og endeskjold sorte. Den lever i maj-juni i sammen- 

rullede blade på roser, særlig Rosa spinosissima (klit-rose) 

og R.canina (hunde-rose). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Lynæs, Tisvilde, Ulse, Strøby jerne, 
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Præstø fed, Bildsø), Falster (Sillestrup strand), Fyen (Kors- 
havn ved Fåborg), Jyll. (Vejrs strand), Fanø. Juli/,-aug. 

5. N.roboråna Tr. Tavle XVII, fig. 13. 
Forv.s kant fra roden til lidt over midten lige, 

derefter buet; costalfolden hos g når til midten. 

Grundfarven hvid, undertiden med rødlig eller 

blåliggrå bestøvning; med mange, bleggrå skygge- 

- pletter, mindst ved randen lige uden for rodfeltet. 

Dette er mørkt gråbrunt med sorte pletter, ydre 

begrænsning næsten lige. Fra rodfeltet en mere 

eller mindre tydelig, mørk stribe langs kanten 

omtrent halvvejs til spidsen. På randen lidt 

inden for hjørnet en gråbrun skyggeplet med 

nogle sorte pletter foroven; samt på tværribben 

et par sorte punkter. Sømfeltet med grå kantplet- 

ter; det ydre sømfelt ved spidsen brunt med bly- 

glinsende striber og nogle sorte pletter inderst. 

Frynserne sortebrune med mørk rodlinie. Bagv. 

hvidliggrå. V. 9—10,5 mm. ; : 

Larven er rødbrun med fine, sorte vorter, gulbrunt hoved 

og sort nakkeskjold. Den lever i maj-juni på rose. 

Almindelig, særlig i haver. Juni/,—aug./,. 

(N.tetragonåna Stph. 

Forv.s kant svagt buet. Grundfarven iemimelig . 

mørkt gråbrun, mod sømmen med blyglinsende 

striber. På kanten mod sømmen med hvidlige 

pletter. Midt på kanten en gullighvid, firkantet 

plet, opad tilspidset. Bagv. mørkt gråbrune. 

V. 6,5—8 mm. 
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Fig. 22. g$-genitalorganer hos: a. Notocelia trimaculana, b. N. ro- 

saecolana, c. N. incarnatana, d. Semasia vaceciniana, e. S. gimmer- 

thaliana, f. S. rufimitrana, g. S.nanana, h. S.latiorana. x235. 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. ; 10 
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Larven er ikke beskrevet; den lever i maj-juni på rose. 

Arten kendes fra England og Mellemeuropa og kunne 
muligvis også findes i Danmark. Juli.) 

7. Semåsia Stph. 

ås følere hårede. Palperne fremadrettede. 

Brystet glat. Forv. hos $ uden costalfold, ribbe 7 

EF1z23: Ribbenet hos Semasia lacteana. 

forløber adskilt. I bagv. er 7 og 6 meget nær hin- 

anden ved udspringet, 5 nær 4, 4 og 3 stilkede 

eller sammenfaldende. 

Oversigt over arterne. 

1. Stor art (V. over 10 mm), forv. gullighvide med 

brune tesnmser ss SEG SAR ERE 28. messingiana. 

Mindre art (V. under 10 mm), forv. anderledes. . Pie: 

2» HHOorvs Trent hvide eller hvidlige SEE MES SEERE 3: 

Forv. ikke hvide eller højest med hvidlige tvær- 

1 DSB TO BE DES ONES DEE FEER See SEE ES ET Es EDR ST ETS ROSEN Goes å 8. 

3 BASV VIE SENE SE HE ESS Fa eg 24. krygeri. 

Basv.-ikke hylde 3 ES ae Eee EEN Eta ENE ER 4. 

Ar Forvesscodfelt Sorter TEA kg anes 5. simplana. 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
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Forv.s rodfelt ikke sort ...... ENE EEN ol SNOR Es 5. 

Forv.s rodfelt med sorte eller brunlige pletter. . 6. 

Forv.s rodfelt uden sorte eller brunlige pletter. . fll= 

Forv. rent hvide med sorte tegninger 

22. nigromaculana. 

Forv. hvide til rødliggrå med brune tegninger 

20. ericetana. 

Forv.s rodfelt udad begrænset af mørkt tværbånd 

inagrandenne MER ene Ty SL IE ea Leer 25. pupillana. 

Forv. uden tværbånd fra randen ...... 23. lacteana. 

Forv. med smalt, skarpt afsat, hvidt tværbånd 

fra kantens midte til hjørnet............ hastana. 

Forv. uden et sådant tværbånd.............. 9. 

Forv. med stor, sort, trekantet plet på randen ”/, 

TB 143 OD ET 0 ØE Sne se. PE FØRNE RE SEERE SN SNERRE LS AEREES ET NR 7. ramella. 

SE orm suden ent sådan plet er EN 10. 

.…. Bagv. hvide med grå spids..... ERE Be REESE SER æskE 11. 

Basvrrkker hva des ets BTS BET SEERE lee ENS 1520 

Bagv.s ribber med grå bestøvning. . 18. Sub seg bane 

Bagv.s ribber uden grå bestøvning... 17. pygmaeana. 

… Forv.s rodfelt med 2 sølvhvide længdestriber i 

ODKB NES DIETER SE En ERE ERE ER ML RRER Sans mercuriana. 

Forv.s rodfelt uden sølvhvide længdestriber.... 13. 

Lille, smalvinget art. Forv. helt uden tværbånd, 

grå med sort længdestribe........ 15. granitana. 

Andere desert raSE Raer reel Eyre REESE er LE kare 14. 

Forv. mørkt rødbrune, sømfeltet dene med 

blyglinsende Imier Sv . LETS ,.. 1. albersana. 

Horvæanderle de SES ser brag us NORS SATS IDEER 15. 

Forv.s mellemfelt meget skråt, brunlighvidt, 

udad begrænset af et rødbrunt eller olivenbrunt 

tværbånd ERE eENREE 2. cruciana. 

Forv. anderledes ........:.. SEE SE EAD 16. 

Hoved og bryst rustbrune......... 10. rufimitrana. 

Hoved og bryst anderledes .............: AL: 

Forv. med lys, afgrænset, trekantet plet midt på 

IE U DV0 VST SE REE SEERE SENE ESSENSEN SEE EGE SE EEN ge SES OLE 18 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Alle 
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Forv. uden lys, afgrænset, trekantet plet midt på 

FAN ENS ERE SES SENE st ADR SELER RAR ARRENE SS BEDS 19. 

Forv:sortagtiger” SNS … 19. ustomaculana. 

Forvs rusten SSR ASS IGDAA 11. ratzeburgiana. 

Forv. ved randens midte med en mere eller min- 

" dre tydelig, rundagtig eller firkantet, hvidlig plet 20. 

Forv. uden en sådan plet 2223832 Esarn aner Palle 

Randpletten firkantet, ofte meget utydelig; forv.s 

grundfarve grønlig............ ….. 12. stroemiana. 

Randpletten rundagtig, forv.s grundfarve brunlig 

6. rubiginosana. 

Forv. med mørke småpletter på kanten........ 22. 

Forv. uden kantpletter.............. 27. tripoliana. 

Forv.s midtbånd foran midten med sortebrun 

længdestribe, som fortsætter ud mod spidsen 

14. signatana. 

Forv: uden en sådan stribet AR ESS SES SETESDSE 23. 

Rodfelt og midtbånd omtrent ensfarvede, meget 

mørke; sortebrune RES NE PERS ESE BOER, 24. 

Rodfelt og midtbånd ikke begge ensfarvede, ikke 

SOFTFEDT UR ERE: ERE ERR es SERRA RRS DENNE 25: 

Forv. med ORNE HnSE he linier i mellemfeltet 

4. gimmerthaliana. 

Forv. uden sølvglinsende linier i mellemfeltet 

3. vacciniana. 

Lille art (V. 5 mm eller derunder), tegningerne 

sortebrune med en del lys iblanding, særlig i 

i 00 HEST HS] rese AE BARE SNE SER SONS EST SPRE ... 16. nanana. 

Større arter (V. over 6 mm) ..........00004… 26. 

Forv.s mellemfelt hvidt til hvidligbrunt, smalt og 

vinkelbøjet; ofte er hele tegningen dækket af 

brun eller blåligbrun bestøvning. 13. trimaculana. 

Forv.s mellemfelt bredere eller utydeligt ....... DT 
Ydre begrænsning af forv.s rodfelt samt midt- 

båndet mørkest ved randen, dannende 2 mørke 

Fandpletter 5) ÆRE ER ES NEM ORE 8. quadrana. 
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Forv.s midtbånd af samme tydelighed ved kant 

; EEN ET EGE ER re EEN Re NER 28 

28. Forv. med tydeligt spejl i sømfeltet........... 29. 

BForvudenyspejk ar me fg ER Re 3k: 

29. Forv. med mørke længdestriber ........ aspidiscana. 

Forv. uden mørke længdestriber ............... 30. 

30. Forv.s mellemfelt danner en trekantet, lys plet 

På maN de BSOSE ar conterminana. 

Forv. uden lys, trekantet plet på randen 26. latiorana. 

31. Større art (V. 8 mm eller derover), forv.s søm ud- 

ARD USR SEE SEEREN SES SR TEE 9. diniana. 

Mindre art (V. 7,5 mm eller derunder), forv.s søm 

indadbuet bag spidsen........ 21. fractifasciana. 

(CSShaståan aa Hb. 

Forv. med fremtrædende. spids og lige søm, 

ensfarvet lysere eller mørkere rødbrune til violet- 

"grå og med svage, mørkere småstreger på kanten. 

En smal, hvid, næsten lige stribe fra kantens 

midte til hjørnet, hvor den møder en endnu smal- 

lere, ligeledes hvid sømlinie. Bagv. meget brede, 

gråbrune. V. 8—9 mm. 

Larven er mørkebrun med brunt hoved og sort nakke- og 

endeskjold. Den lever i maj mellem sammenspundne blade 

på Scabiosa (skabiose) og Succisa (djævelsbid). 

Er fundet i Skåne og Nordtyskland, men endnu ikke i 
Danmark. Juli.) 

1. S.albersåna Hb. Tavle XVII, fig. 14. 

Forv.s grundfarve mørkt rødbrun; sømfeltet 

guldgult med blyglinsende tværlinier, den inder- 

… ste af disse danner sømfeltets begrænsning. Spej- 

let kantet af en blyglinsende linie; med 3 sorte 
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længdestreger. Bagv. brunere hos g lysere mod 

roden. V. 6,5—7,5 mm. 

Larven er gullighvid med lysebrunt hoved og sortprikket 

nakkeskjold. Den lever i aug.—sept. mellem sammenspundne 

blade på Lonicera (gedeblad) og Symphoricarpos (snebær). 

Udbredt; ofte talrig omkring foderplanten. Maj/,—juni/,. 

(S. mercuriåna Hb. 

Forv. smalle; rodfeltet, midtbåndet og søm- 

båndet temmelig mørkt rødbrune. Mellemfeltet og 

et tværbånd uden for midtbåndet rustgule, kan- 

tede af sølvglinsende linier, som på kanten er 

bredere og danner lyse pletter. I rodfeltet 2 sølv- 

glinsende længdestriber i midten og een langs 

kanten. Frynserne glinsende, grå; ved hjørnet 

hvidlige. Bagv. grå. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er grågrøn med lysebrunt hoved og gråt nakke- 

skjold. Den lever i sept.—juni på Dryas (rypelyng, som dog 

ikke vokser i Danmark), lyng og bølle. : 

Arten er nordlig i sin udbredelse og forekommer på Fær- 
øerne. Den kunne nok også findes i det egentlige Danmark. 
Juli.) 

2. S.cruclilåna-L: Tavle XVIIT, fig. 1. 

Forv.s grundfarve brunlighvid til lyst brunlig- 

grå. Rodfeltet noget mørkere, særlig ved randen, . 

udad meget skråt begrænset, hvorved mellem- 

feltet kommer til ligeledes at forløbe meget skråt. 

Det meget skrå midtbånd og sømfeltet rødbrune, 

sammenflydende og derved afgrænsende en tre- 

kantet plet af grundfarven på kanten. Denne plet 

er ikke sjældent kantet med sølvlinier. Under- 
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" tiden er den rødbrune farve erstattet med oliven- 

. gråt, så forv. gør et betydelig mere ensfarvet 

indtryk. Bagv. mørkt gråbrune, lidt lysere ved 

roden. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er lyst gulliggrøn eller hvidlig med mørkere vorter; 

hoved, nakke- og endeskjold samt brystfødderne sorte. Den 

lever april—juni på pil, i begyndelsen i knopperne, senere mel- 

lem sammenspundne blade. 

Udbredt; om lave pilebuske. Juli-aug./,. 

3, S:vaccinrand Zell: Tavle XVIIT, fig. 2: 

Forv.s grundfarve lyst askegrå med mørkegrå 

iblanding. Rodfeltet ret stort, sortebrunt, lysest 

mod roden og udad begrænset af en ret jævn bue. 

Midtbåndet temmelig skråt, sortebrunt, indad 

omtrent retlinet begrænset, udad med fremsprin- 

gende spids på midten. Det smalle, sortebrune og 

noget uregelmæssige sømbånd går ved kanten 

indad over vingen og omslutter således en rund, 

sort plet i vingemidten. På kanten adskillige sorte 

småpletter i de lyse partier. Frynserne ret mørkt 

grå. Bagv. mørkt brunliggrå. 3's genitalapparat 

se fig22d> VV; 55,5. mm: 

Larven er mørkegrøn eller rødliggrå, med sort hoved, 

nakkeskjold og brystfødder. Den lever i juli-aug. på bølle 

mellem 2 fladt sammenspundne blade og forpupper sig i en 

kokon mellem nedfaldne blade. 

Alm. overalt omkring foderplanten. Maj/s—juni. 

4. S.gimmerthaliåna Z. Tavle XVIII, fig. 3. 
Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

" ved følgende: ganske lidt større, forv. noget smal- 

FE 
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lere med lidt mere fremtrædende spids. De lyse 

partier på forv. mere hvide, .ret stærkt sølvglin- 

sende. Rodfeltets ydre begrænsning retvinklet 

bøjet lidt over midten. Midtbåndets begrænsning 

bølget såvel indad som udad. De sorte kantpletter 

færre og kun tydelige i sømfeltet. Frynserne gullig- 

hvide med noget lysegrå iblanding mod hjørnet. 

Bagv. lidt lysere end hos vacciniana. ås genital- 

"apparat er meget forskelligt fra den foregående 

arts, se fig. 22e. V. 5—6 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i maj på mosebølle. 

Kun fundet i Lyngby mose (Sjæll).. Juni/,—juli/,. 

5. S. simplåna F.R. Tavle XVIII, fig. 4. 

Ansigtet og palperne hvide, hovedet iøvrigt sort. 

Forv.s grundfarve hvid med nogen skyggeagtig, 

grønliggrå eller okkergrå iblanding; på kanten 

og delvis også på randen med sorte småpletter. 

Rodfeltet sortegråt med sorte pletter, helt inde 

ved roden hvidligt, ydre begrænsning retvinklet 

bøjet bag midten. Midtbåndet antydet ved 2 

mørkegrå pletter, een på kanten og een på ran- 

den. Langs sømmen en række sorte prikker. 

Frynserne mørkegrå. Bagv. lysegrå. V. 6—6,5 mm. 

Larven er gulgrøn, hoved og nakkeskjold sorte. Den lever 

i aug. på bævreasp i et sammenspundet blad. 

Kun fundet: Bornh. (Vang), Falster (Horreby lyng, : 
Mellemskoven, Sillestrup strand, Bøtø). Juni-juli/,. 

6. S.rubiginosåna H.S. Tavle XVIII, fig. 5. 

Forv. ret langstrakte, kanten næsten lige. 

Grundfarven brunliggrå med brunsort iblanding. 

SEAT ET ON En 

see Fm 
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" Rodfeltet udad begrænset af mørkt, udad vinkel- 

. bøjet tværbånd. Mellemfeltet i randhalvdelen 

hvidligt, her formende en ret stor plet. Midtbån- 

det gråbrunt, noget uregelmæssigt, med sort iblan- 

ding mod randen. Sømfeltet rustrødt, navnlig ved 

spidsen. Kanten med sorte og hvide småpletter i 

sømhalvdelen. Frynserne blygrå med sort de- 

lingslinie. Bagv. gråbrune, lysest ved roden. 

V..6—7 mm. 

Larven er hvidlig med brunt hoved og lysebrunt nakke- 

og endeskjold. Den lever sept.—okt. mellem sammenspundne 

nåle på fyr og gran. 

Kun få findesteder: Bornh. (Dueodde), Sjæll. (Tisvilde, 
Hornbæk plantage, Jægerspris), Falster (Bøtø), Fanø. Juni. 

7: S:ramélla L.-Tavle XVIII, fig. 6: 
Forv.s søm bølget, grundfarven hvidlig med 

.okkergult anstrøg. I rodfeltet en del sorte skæl og 

langs kanten sorte småpletter. På randen en stor, 

sort, trekantet plet ”/, fra roden og en anden, 

blegere og skyggeagtig, nær hjørnet. Spejlet med 

sorte ribbestreger og omgivet af en blygrå linie. 

Flos. abseøståna” Dup: tavle XVIII, fis: 10r 

hele randhalvdelen sortegråt bestøvet. Bagv. grå. 

V. 6,5—8 mm. 

Larven er gullighvid med sortebrunt hoved og nakke- 

skjold. Den lever i marts-maj i raklerne af birk. 

Alm. udbredt i birkeskove. Juli/,—sept./,. 

8. S. quadråna Hb. Tavle XVIII, fig. 8. 
Forv.s kant næsten lige. Grundfarven hos gg 

" askegrå, hos 2 lyst brunlighvid, hos begge køn 

- 
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med megen iblanding af brune tværstriber og 

pletter, mørkest hos 9, som er en del mindre end g 

og skarpere tegnet. Tegningerne brune. Rodfeltet 

begrænses udad af et mørkebrunt, vinkelbøjet 
tværbånd, som er meget utydeligt ved kanten, 

men fremtræder som en smal, fortil tilspidset plet 

på randen. Midtbåndet fra kanten meget smalt 

og utydeligt; på randen udvidet til en ret stor,. 

"noget uregelmæssig, trekantet, brun plet med sorte- 

brun iblanding. I sømfeltet nær spidsen en uregel- 

mæssig, brun plet. Bagv. grå, på undersiden med 

hvidlig bestøvning. V. 6—8 mm. 

Larven er blålighvid med sorte vorter og brystfødder, 

som yngre med sort hoved og nakkeskjold, som voksen med 

rødgult hoved og gult nakkeskjold. Den lever fra juni på . 

Solidago (gyldenris) og Knautia arvensis (blåhat), overvintrer 

og forpupper sig i en papiragtig kokon. 

Kun fundet: Bornh. (Paradisbakkerne), Jyll. (Stensballe 
skov ved Horsens, Tinnet krat ved Tørring, Hald). Maj/,—juni. 

9. S. diniåna Gn. Tavle XVIII, fig. 9. 
Forv. langstrakte med svagt bøjet kant, søm- 

men udadbuet. Grundfarven hvidliggrå med 

megen iblanding af gråbrune småpletter og tvær- 

streger. På kanten en række mørkebrune små- 

pletter. Meget variabel i farvetone og tegningernes 

tydelighed. Rodfeltet med brune tværstreger, ydre 

begrænsning mørk og med spidst fremspring på 

midten. Midtbåndet mørkebrunt, indad og udad 

uregelmæssigt begrænset, undertiden med rustgul 

iblanding. I sømfeltet nær spidsen en utydelig, 

mørk plet. Frynserne brungrå, ofte med hvid 
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"streg ved spidsen og ved hjørnet. Bagv. gråbrune, 

lysere ved roden. V. 8—10,5 mm. 

Larven er mørkt grågrøn med sorte vorter, hoved og 

nakkeskjold sorte. Den lever i maj-juni mellem sammen- 

spundne nåle på fyr og lærk, undertiden skadelig. 

Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem, Frennelund, Åsedam, 
Paradisbakkerne), Sjæll. (Bildsø), Loll. (Damsmose), Falster 
(Hannenov, Bøtø), Fyen (Fåborg), Jyll. (Blåbjerg plantage, 
hvor den har været skadedyr på bjergfyr, Tørring, Sønderby, 
Risbæk, Allerup bakker, Skalling), Fanø. Juli/,—aug. 

FOF Sr uwfimrtr åna HES. Pave XV TI, is: 10: 

Hoved og bryst rødbrune. Forv.s kant noget 

buet; grundfarven brun med mere eller mindre 

rustfarvet skær og hvidliggrå striber. Rodfeltet 

med mørk iblanding, dets ydre begrænsning 

spidst vinkelbøjet i midten. Det temmelig uregel- 

mæssige midtbånd og en plet i sømfeltet nær 

spidsen med mørkebrun iblanding. På kanten og 

i spidsen sortebrune småpletter. Bagv. gråbrune, 

lysest ved roden. g's valve se fig. 22f. V. 6-7 mm. 

Larven er hvidliggrøn eller mat grønliggul med gulligbrunt 

eller rødbrunt hoved og gulligt eller grønligt nakkeskjold. 

Den lever i april-juni på nåletræer i et let spind og forpupper 

sig på jorden i en let spunden kokon mellem nåle.- 

Hidtil fundet: Sjæll. (Teglstrup hegn, Gisselfeld), Amager 
(Kongelunden), Loll. (Knuthenborg), Falster (Hannenov, 
Mellemskoven), Fyen (Ørsbjerg skov, Gjerup skov), Jyll. 
(Linnet skov, Hald). Juli. 

11. S. ratzeburgiåna Rtzb. Tavle XVIII, 
hast: BG 

- Forv.s kant jævnt buet. Grundfarven rustgul 

" med mere eller mindre grå og hvidlig iblanding; 

- 
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på kanten en del sortebrune småpletter. Rodfeltet 

udad sortebrunt begrænset, kraftigst ved randen, 

spidst vinkelbøjet i midten og her berørende 

midtbåndet, så der dannes en ret stor, lys, tre- 

kantet randplet. Midtbåndet rustbrunt, ved kan- 

ten smallest og her med kraftig sort og brun 

iblanding. I sømfeltet en lille, rund, brun plet 

nær spidsen og langs sømmen en i pletter opløst, 

"gråbrun linie. Bagv. brunliggrå. V. 6,5—7 mm. 

Larven er som yngre hvidliggrå med lysebrunt hoved, 

som voksen gullig med gult hoved. Den lever i maj-juni på 

gran, hvor den begnaver de unge nåle og skud, som ofte går 

ud ovenfor det angrebne sted. 

Udbredt og ofte talrig i granskove. Juli. 

12. S.stroemiåna Thnbg. (corticåna Hb.) 

Tavle XVIII, fig. 12 og 13. 

Forv.s kant noget buet. Meget variabel. Grund- 

farven fra hvidlig til hvidliggrøn eller brunlig- 

grøn med ret stærk iblanding af brunlige skæl. 
Tegningerne mørke, farven varierende fra lyst 

brunliggrøn til sortebrun. Rodfeltet med mørke 

tværlinier, som dog ikke når til randen, ydre be- 

grænsning spidst vinkelbøjet; spidsen når til 

midtbåndet, hvorved der dannes en ret stor, 

skarpkantet, lys randplet, som strækker sig langs 

randen til roden. Midtbåndet noget uregelmæs- 

sigt, bredest ved randen, med iblandede sorte 

striber. I sømfeltet ved spidsen en stor, trekantet 

plet, ligeledes med sorte striber. Langs hele kan- 

ten med tydelige, sortebrune småpletter, Fryn- 

saksere tan 

BAR ar RS NER 
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"serne grålige med lysere pletter, ved hjørnet i 

regelen ensfarvet lyse. Tegningerne ofte mere eller 

mindre dækket af sort bestøvning. Bagv. grå. 

V. 6,5—8,5 mm. 

Larven er blegt brungul med brunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i maj-juni i sammenspundne, unge blade af eg. 

Alm. udbredt i egeskove. Juli-aug./,. 

1535 trimacenrtand Don, -Tavle XVII, f5:14. 

Forv.s søm bølget. Meget variabel: grundfarven 

hvid til hvidligbrun med iblandede brune pletter 

og streger. Tegningerne rustbrune. Rodfeltet med 

megen lys iblanding, dets ydre begrænsning ret- 

vinklet bøjet i midten. Midtbåndet med nogen 

mørkebrun iblanding, smalt ved kanten, bredt 

ved randen; berørende en uregelmæssig plet i 

sømfeltet. Langs kanten en række mørkebrune 

småpletter og i vingespidsen en lille, rund, rust- 

farvet plet. Tegningerne ofte dækket af brun eller 

blåligbrun bestøvning. Bagv. brunliggrå. V. 6,5— 

oem me 

Larven er bleggrøn med mørkegrønne vorter; hoved, 

nakkeskjold og brystfødder sorte. Den lever i maj-juni på 

elm mellem sammenspundne blade. 

Alm. udbredt om foderplanten. Juni/,—juli. 

14:557sigmatåna Dsls, Tavle XIX; fig: 1. 

Forv.s søm svagt bølget. Grundfarven gullig- 

hvid med megen iblanding af lysere og mørkere 

brunlige pletter og tværstriber. Langs hele kanten 

"med brune småpletter. Rodfeltet delvis mørkere 

- 
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end grundfarven og med nogle sortagtige pletter 

og streger; dets ydre begrænsning spidst vinkel- 

bøjet bag midten. Midtbåndet olivenbrunligt, 

uregelmæssigt, med et par sortebrune striber nær 

randen. En karakteristisk, sortebrun længdestribe 

forløber tværs over midtbåndet lidt foran vinge- 

midten og bøjer mod sømmen opad uden om spej- 

let, som er blegt gulligt med blyglinsende kant. 
"Frynserne brungrå fra spidsen. til nær hjørnet, 

- hvor de er blegt gullige. Bagv. grålige. V.7—8,5 mm. 

Larven er hvidlig med brunt eller sort hoved. Den lever 

i maj under en ombøjet bladkant på de unge hjerteblade af 

Prunus padus (hæg). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Store Dyrehave, Freerslev . hegn), 
Falster (Hannenov), Fyen (Odense, Fåborg), Jyll. (Horsens, . 
Århus, Langholm, Store Vildmose). Juni/,—juli… 

f5ESperantåra HH 'STFavle XIX fre 2 

Meget lille art. Forv. smalle med skrå søm; 

grundfarven lyst grå med en mængde, mørkt 

gråbrune, tynde tværlinier og tværpletter. På kan- 

ten en del sorte småpletter, tydeligst i sømhalv- 

delen. En sort længdestribe fra roden til sømfeltet 

er undertiden delvis afbrudt i mellemfeltet. Langs 

frynserne en fin, mørk linie og i spidsen en lille, 

rund, brun plet. Frynserne grålige med lys rod og. 

gennembrudt af en lys linie bagvingespidsen. 

Bagv. lysegrå, lysest ved roden. V. 4,5—5 mm. 

Larven er hvidliggrå med sortebrunt hoved og lille, mørke- 

brunt nakkeskjold. Den lever aug.—marts under barken på gran. 

Udbredt og fundet adskillige steder på øerne, men endnu 

ikke i Jyll. Juni—juli/,. 

TREERE 
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165S-manån Tr. Tayvle XIX, fig.-3: 

Forv.s grundfarve lysere eller mørkere brunlig- 

grå eller gråligbrun med hvidliggrå iblanding og 

mange, små mørkebrune tværpletter og striber; 

langs kanten sortebrune og hvide småpletter. 

Tegningerne sortebrune med rødligt skær; rod- 

feltet med megen lys iblanding, dets ydre be- 

grænsning noget uregelmæssig, stumpvinklet bag 

midten; midtbåndet udad med spidst fremspring 

på midten; i sømfeltet nogle tværstreger og pletter. 

Langs frynserne en tynd, sort linie. Frynserne 

mørkegrå. Bagv. ret mørkt brunliggrå. 3's genital- 

apparat se fig. 22g. V. 4—5 mm. 

Larven er lyst gulbrun med sort koved og mørkebrunt 

nakke- og endeskjold. Den lever fra efteråret til maj på gran 

mellem sammenspundne nåle og forpupper sig enten mellem 

de udhulede nåle eller i jorden i en kokon. 

Overalt udbredt i granskove, ofte i stort antal. Juni/,— 
aug./4. 

MEST pp yen aeadraHb Tavle XX, fig 4: 

3's følere med til begge sider rettede pensler 

af lange hår. Forv. temmelig langstrakte med 

svagt buet kant og skrå søm. Grundfarven grålig 

med lidt mørkere iblanding. På kanten i søm- 

halvdelen nogle ganske små, sorte og hvide plet- 

ter. Rodfeltet brunliggråt, bredt, med en del sort- 

agtig iblanding; dets ydre begrænsning med spids 

vinkel på midten; det er ofte utydeligt mod kan- 

ten. Midtbåndet brunliggråt, noget uregelmæssigt 

og ofte meget utydeligt, med en del sortebrun, 

" pletvis iblanding. I sømfeltet nogle sorte ribbe- 

- 
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streger og punkter, undertiden også med sølv- 

glinsende linier og pletter. Frynserne brungrå med 

en tynd, hvid linie bag vingespidsen. Vingernes 

sømhalvdel med rustbrunt skær. Bagv. rent hvide, 

den yderste trediedel grå, mørkest helt ude i 

spidsen. V. 6—6,53 mm. 

Larven er grøn med sorte vorter, sort hoved og nakke- 

. skjold. Den lever i juni-juli på gran, først minerende, senere 

mellem sammenspundne nåle. 

Udbredt og alm. i granskove. April/,—maj/,. 

18. S.subsequåna Hw. Tavle XIX, fig. 5. 

Ligner meget den foregående, men adskiller sig 

ved følgende: 3's følere trådformede uden hår. 

Forv.s kant noget mere buet, sømmen bølget. På 

kanten med flere og tydeligere sorte og hvide 

småpletter. Mellemfeltet med hvidlig iblanding. 

Sømfeltets sølvglinsende linier og pletter særlig 

tydelige, og spejlet med flere tydelige, sorte ribbe- 

streger. Frynserne med tydelig, sort og hvid rod- 

linie. Bagv. hvide; sømmen, roden, spidsen og 

ribberne grå. V. 5,5—6 mm. 

Larven er gulgrøn med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever i juni—juli på gran. 

Kun få fund: Sjæll. (Donse, Denderup vænge, Grunderup 
skov); men den forveksles let med den foregående. April/,— 
maj/4- 

19. S. ustomaculåna Curt. Tavle XIX, fig. 6. 

Panden og brystet grålighvide, skulderdækkene 

sorte. Forv.s søm noget bølget. Rodfeltet sort, 

ved kanten noget gråligt og langs randen hvidligt 
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i en smal stribe. Det er forbundet med det lige- 
ledes sorte midtbånd, hvorved dannes en grålig- 

hvid, trekantet plet på randen. Fra midtbåndet 

løber en sort stribe ud i vingespidsen. Sømfeltet 

lyst gråligt med små, sorte kantpletter og et par 

sorte streger nær hjørnet. Frynserne blygrå. Bagv. 

sortegrå. V. 6—6,5 mm. 

Larven er grønlighvid med grønliggrå vorter og ende- 

skjold, sorte brystfødder, brungult hoved og gult eller brunt 

nakkeskjold. Den lever først minerende, senere i maj-juni 

mellem sammenspundne blade på Vaccinium vitis-idaea 

(tyttebær). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Hornbæk, Lillerød), Jyll. 
(Silkeborg, Himmelbjerget, Langholm, Alstrup krat, Flad- 
bjerg, Hald, Hobro, Allerup bakker, Dronninglund, Fruerhøj 

ved Lemvig). Juli. , ; 

8 20S--ericetana 11.5, ;Pavle: XIX, 418.719 

og.5-9: 

Forv.s kant svagt buet, sømmen noget bølget 

og -vingespidsen ret spidst fremtrædende. 9 mere 

smalvinget end 3. Grundfarven grålighvid, lyst 

blåliggrå eller rødliggrå, lysest hos 9, som derved 

bliver noget skarpere tegnet end 3. Langs kanten 

med sortebrune småpletter, og iøvrigt med lys og 

noget mørkere brunlig iblanding. Rodfeltet mere 

eller mindre brunt; dets ydre begrænsning altid 

brun, vinkelbøjet og noget uregelmæssigt bølget. 

Midtbåndet brunt med sortebrun iblanding, med 
en udadgående tand på midten og ved randen 

noget bredere. Vingespidsen og nogle striber bag 

den brune, med noget gullig bestøvning. Fryn- 
Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. 11 
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serne brunliggrå med hvid rodlinie. Bagv. brun- 

liggrå, lysest hos $. V. 6,5—8 mm. 

Larven er rødbrun med brune vorter og brystfødder; 

hoved, nakke- og endeskjold brune. Den lever i et spundet, 

ekskrementklædt rør mellem sammenspundne blade på pop- 

pel, pil, birk, bølle og Arctostaphylus (melbærris). Den er 

her i landet fortrinsvis fundet på den sidstnævnte plante. 

Kun fundet i Jyll. (Grimstrup krat, Hald, Hammer bak- 
ker, Bjørum, Lemvig-egnen). Juni. 

21. S. fractifasciåna Hw. Tavle XIX, fig.9 g 

OS RORP: 

Forv.s kant svagt buet, sømmen noget bølget. 

Grundfarven hos åg lysegrå med brunlig iblanding 

og utydelige tegninger. Kanten med sorte og 

hvidliggrå småpletter. Rodfeltet gråligbrunt med 

lys iblanding, udad med mørkere, vinkelbøjet 

begrænsning. Midtbåndet smalt, bøjet, grålig- 

brunt, tydeligst ved kanten. En lidt mørkere plet | 

nær vingespidsen og enkelte, korte, mørke og 

undertiden rustfarvede ribbestreger i sømfeltet. 

2? mindre end 3 og noget mere smalvinget; grund- 

farven lysere, hvidlig, med mindre brun iblan- 
ding. Tegningerne sortebrune, tydelige. Rodfeltet 

ofte opløst i 2 pletter. Midtbåndet med tydeligt 

fremspring udad på midten. Bagv. grå, mørkest 

hos RV 557505 mm 

Larven er grålighvid med brune vorter, gult eller brunt 

honsed og brunt, mørkkantet nakkeskjold. Den lever i juni 

mellem rodbladene, i aug. i blomsterkurvene på Succisa (djæ- 

velsbid) og Scabiosa (skabiose). 

Hidtil fundet: Bornh. (Ringedal, Årsdale, Paradisbak- 
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" kerne), Sjæll. (Tisvilde, Hillerød), Fyen (Snarup mose, Høb- 
bet fredskov, Fåborg), Jyll. (Karup, Tange mose, Ørre). 

" 2 kuld: maj—juni/, og juli. 

2 Se nisromaceulna HwsFavle:XIX, 

ie tt. 

Forv.s søm bølget. Grundfarven hvid med 

enkelte, spredte, sorte pletter; på kanten med 

brune — nær spidsen rustbrune — pletter. Rod- 

feltet med sorte pletter, udad begrænset af en 

stor, noget uregelmæssig, sort randplet, som når 

halvvejs til kanten. Midtbåndet rustbrunt med 

sort iblanding, afbrudt på midten og bestående 

af en lille kantplet og en stor, uregelmæssig rand- 

plet. Spejlet med mørkegrå bestøvning og metal- 

glinsende kant. Spidsen rustbrun med 2 metal- 
"striber. Bagv. lysegrå, hos $ hvidlige ved roden. 

V. 7,5—8,5 mm. 

Larven er gullighvid med lysebrunt hoved og blegt brun- 

ligt nakkeskjold. Den lever i sept. i blomsterkurvene af 

Senecio jacobaea (eng-brandbæger). 

Kun få findesteder: Loll. (Maribo), Falster (Halskov 
vænge, Hannenov), Fyen (Fåborg, Sønderby), Jyll. (Nørre- 
strand ved Horsens, Marselisborg). Juni/,—juli/,. 

25 Slaetesna- Tr. (Ccandidulåna::Nolck.) 
Fayvle: SEX, fi2 2. 

Forv.s kant buet, sømmen svagt bølget. Grund- 

farven hvid med nogen grålig bestøvning i rand- 

halvdelen. Kanten med mørkt brunlige småplet- 

ter i sømhalvdelen. Rodfeltets ydre begrænsning 

består af en uregelmæssig-trekantet, gråbrun plet 

"1 midten og en ofte utydelig og udvisket, mørk 

11+ 
- 
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plet på randen. Midtbåndet undertiden antydet 

ved en svagt mørk, tynd stribe, fra hvis midte en 

anden, ligeledes svagt mørk stribe løber til vinge- 

spidsen. Spejlet med enkelte, sorte skæl eller stre- 

ger; det er kantet af en sølvglinsende linie. Bagv. 

lysegrå, hos 3 lysere ved roden. V. 7—9,5 mm. 

Larven er hvidlig med mørkerøde længdestriber; hovedet 

"og nakkeskjoldet brune. Den lever i sept.—okt. i blomsterne- 

af Artemisia absinthium og AÅ. maritima (have- og strand- 

malurt). 

Udbredt på øerne, ikke fundet i Jyll. Juli—aug./,. 

2A5S..kryserr Rebel Tayle: XPX; fo: 135 

Ligner en del foregående art, men er mere 

robust bygget. Forv.s kant lidt indadbuet (svun- 

gen), sømmen næsten lige. Grundfarven hvid, 

men med betydelig mere mørk iblanding end hos 

lacteana. Rodfeltets ydre begrænsning består af 

2 sortegrå pletter: en mindre på randen og en 

større i midten, som er trukket spidst ud både 

mod sømmen og mod roden. Midtbåndet med 

iblanding af sortegrå pletter i midten og ved ran- 

den. Langs sømmen en tydelig, grå skyggeplet 

med en forlængelse skråt opad mod kanten. 

Spejlet lille, rundt og hvidt, med et par tynde, 

sorte skælstriber. Bagv. glinsende hvide med smal, 

grå rand og grå spids; frynserne glinsende hvide. 

V. 6,32—8 mm. 

Larven er gullighvid med mørkebrunt hoved og brunligt, 

lystplettet mnakkeskjold. Den lever i sept.—april i stængelen 

af Artemisia maritima (strand-malurt), hvorved stængelen 

svulmer op og danner en galle. 
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Arten er kun kendt fra Danmark. Den er fundet på Sjæll. 
(Langtved ved Bramsnæsvig, Munkholm, Elling lyng pr. Vig 

. ved Sejrøbugten), Amager (overalt, hvor foderplanten vokser 
i nogenlunde mængde). Maj/,—juni/,. 

Spa pisnade] Tavle XIX, frø 14. 

Forv.s søm bølget. Grundfarven hvid med 

skyggeagtig, grøngrå iblanding ved roden og langs 

randen. Rodfeltet udad begrænset af tydelig, grøn- 

liggrå linie, som er sortagtig bestøvet på midten. 

Midtbåndet smalt, grønliggråt; fra dets midte 

løber en stribe af samme farve til sømmen oven- 

over spejlet. Dette er hvidt med 3 sølvglinsende 

pletter og 2 længdestriber bestående af firkan- 

tede, sorte prikker. I sømfeltet på kanten nogle 

grøngrå småpletter, som fortsætter som sølvglin- 

"sende striber til sømmen. Bagv. grå. V. 7—9 mm. 

Larven er gullighvid med brunlige længdestriber. Den lever 

-i okt.—juni i stængelen af Artemisia absinthium (have-malurt). 

Arten er meget udbredt på Bornholm; derudover kun få 
fund: Amager, Falster (Gedser), Jyll. (Århus). Juni/,—juli. 

GS kal 0or202.-1-5. (aemalåna. ;Seéhlåg:) 

TLavle XX 41215. 

Forv. ret brede, sømmen svagt bølget. Grund- 

farven blegt gråligbrun, med megen okkerbrun 

bestøvning i form af pletter og streger. Kanten 

med mere eller mindre tydelige, mørkebrune og 

hvidlige småpletter.. Rodfeltet med sortebrune 

småstreger, utydeligt afsat og kun synligt i rand- 

halvdelen. Midtbåndet uregelmæssigt, okkerbrunt 

med sorte skæl, mørkest mod sømmen. Sømfeltet 

"- med megen brun iblanding. Spejlet med sølvglin- 

- 
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sende kant og 2 eller 3 sorte ribbestreger. Bagv. 

lysere eller mørkere grå. Leg genitalapparat se 

fig. 22h. V. 6—7,5 mm. 

Larven er bleggul med purpurfarvede længdestriber, sort 

hoved og hvidligt, sortplettet nakkeskjold. Den lever i aug.— 

sept. i blomsterne af Solidago virgaurea (gyldenris). 

Hidtil fundet: Bornh. (Hammeren, Vang), Sjæll. (Kregme, 
Frederiksværk, Solrød, Strøby jerne), Møen (Klinten). Juli.- 

279. tripoliåna Barr: Tavle XX. fe: 10252: 

Forv. ret lange og smalle, sømmen noget indad- 

buet bag spidsen. Grundfarven varierer fra blegt 

okkerbrunlig til mørkebrun. Rodfeltet af grund- 

farven, med kun svage antydninger af tegning. 

På kanten en del afvekslende mørkere og lysere, 

tynde skråstreger, særlig tydelige i sømhalvdelen. 

Spejlet af grundfarven, med 2—3 mørke ribbe- 

streger og sølvglinsende kant. Bagv. lyst brunlig- 

grå, noget hvidlige mod roden. F's ae 

se fig. 24a. V. 6,5—8 mm. 

Larven er blegt rødliggul, hovedet sort eller mørkebrunt, 

nakkeskjoldet brunt. Den lever i sept.—okt. i blomsterkurvene 

af Aster tripolium (strand-asters). 

Kun fundet på Fanø, hvor den optræder i antal. Juli. 

(S. aspidiscåna Hb. 

Forv.s søm svagt bølget. Grundfarven okker- 

brun, med megen iblanding af lysere og mørkere 

skæl, som danner længdestriber. Kanten i søm- 

halvdelen med hvidlige og mørkebrune småplet- 

ter; randen delvis mørkere gråbrun. Rodfeltet 
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[uden tværkmnier;smen dog smed. Tet tydelig ydre 

grænse. Mellemfeltet med grålig bestøvning. 3 

striber fra kanten i sømfeltet og spejlets kantlinie 

blyglinsende; i spejlet 3 sorte striber. Bagv. grå- 

brune, mørkest mod sømmen. F's valve se fig. 24b. 

VE SS mmm 

Larven er som yngre grøngul, som voksen rødlighvid med 

mørkere vorter og rødbrunt hoved og nakkeskjold. Den lever 

aug.—sept. mellem blomsterne af Solidago (gyldenris). 

Arten har været angivet som dansk, men samtlige eksem- 
plarer var forkert bestemte. Da den forekommer adskillige 

steder i Sverige, kunne den dog sikkert findes i Danmark. 
Juli.) i 

Seontermmåans HS: 
Hoved og bryst blegt okkergule. Forv.s søm 

svagt bølget. Grundfarven okkergul med fine 

korte, mørke streger langs hele kanten. Rodfeltets 

ydre begrænsning brun undtagen ved kanten, 

spidsvinklet bøjet. Midtbåndet og en stribe over 

spejlet brunlige. Mellemfeltet danner ved randen 

en trekantet, lys plet, som er lysest og gul nærmest 

rodfeltet. Spejlet gullighvidt, kantet af brede, 

guldglinsende linier og med 2 rækker sorte punk- 

ter. Frynserne okkergule med mørkegrå rodlinie. 

Bagv. grå. V. 7,5—8,5 mm. 

Larven er gulligbrun. med brunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i aug. i blomsterkurvene af Lactuca (salat). 

Arten er fundet i Sverige, Nordtyskland og England; den 
skulle også kunne findes i Danmark. Juli-aug.) 

28. messingiåna F.R. Tavle XX, fig. 3. 
. Den største danske Semasia. Forv.s søm indad- 
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buet bag den fremtrædende spids. Grundfarven 

gullighvid med lysere og mørkere, brune tegnin- 

ger, der væsentligt er formet som striber langs 

ribberne. I rodfeltet er nogle af striberne særligt 

mørke, hvorved antydes en ydre grænse for dette. 

Midtbåndet består af 2 sortebrune, skrå striber; 

det er udad begrænset af en hvidlig, noget glin- 

sende linie, som fortsætter som begrænsning af 

" spejlet, hvori findes 2 sortebrune streger. På kan- 

ten lidt inden for spidsen en rundagtig, brun plet 

i et parti af grundfarven; dette er omgivet af 2 

brune skråstriber, een til kanten og een til spidsen. 

Bagv. lysegrå med hvidlige frynser. V.10,5— 

13 mm. 

Larven lever sept.—maj i roden af Artemisia campestris 

(mark-bynke). = 

Hidtil fundet: Sjæll. (Adserbo, Tibirke, Strøby jerne), 
Møen (Ulfshale). Aug./…. 

8. Pseudeucosma Obrz. 

ås følere hårede. Palperne fremadrettede. 

Brystet glat. Forv. hos $ med costalfold. I forv. 

forløber ribbe 7 adskilt. I bagv. udspringer 7 og 

6 meget nær hinanden; 4 og 3 på lang, fælles 

stilk. $&s valver med kraftig endetorn (fig. 24c). 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. næsten uden tegning, men med tydeligt, lyst 

SPEER EEN ENEDES MES 1. caecimaculana. 

Forvstydelist teone de ES REESE SER RS ES 2. 

Am Horvimedtbyderstrsp ej AE SRRER hubneriana. 

Foruden spell ar eee SANS GER ESS DE ES 2. infidana. 
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1:P. caecimaculåna Hb. Tayle: XX, fig. 4. 

—…… Forv. blegt gråligt-okkerbrune med tæt iblan- 

ding af ret mørkt gråbrune, små pletter og streger. 

Langs kanten mørke og hvidlige småpletter, tyde- 

ligst i sømhalvdelen. Rodfeltet svagt antydet, dets 

ydre begrænsning vinkelbøjet foran midten. Spej- 

lets nederste del lyst hvidliggult, den øverste del 

gråbrun; undertiden med et par sorte skæl. Bagv. 

grå, mørkest ved sømmen. F's valve se fig. 24c. 

V. 7—10 mm. 

Larven er hvidlig med okkergult hoved og lysebrunt nakke- 

skjold. Den lever i sept.—maj i roden af Centaurea (knopurt). 

Kun få findesteder: Sjæll. (Kregme, Frederiksværk, Kø- 

benhavn — gammelt fund, Halskov ved Korsør), Amager, 
Loll. (Engestofte, Sortbæk), Møen (Høvblege), Fyen (Fåborg). 
Juni/,—juli. 

AP ne dara HD Favre he 5 

"Stor, robust art. Forv.s grundfarve gulligbrun 

til rødligbrun med gullighvide til lyst rødliggrå 

(2) ribbestreger. Rodfeltets ydre begrænsning er 

formet som en ret stor, mørkebrun randplet, som 

når ?/, op mod kanten. Midtbåndet ligeledes 

mørkebrunt, uregelmæssigt, tydeligst og bredest 

ved randen, oftest når det ikke kanten. Begge 

mørke tegninger gennemtrukne af sorte længde- 

striber basys .brunsrå' er større end 3 V..3 

9—11; 2 12—13 mm... 

Larven er hvidgul med lysebrunt hoved. Den lever i maj- 

aug. i roden af Artemisia campestris (mark—bynke). 

Ofte talrig om foderplanten. Bornh. (Ringedal, Rønne), 
— Sjæll. (Hundested, Tisvilde, Hornbæk, Hellerup, Præstø fed), 
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Falster (Sillestrup strand, Bøtø, Gedser), Møen (Ulfshale), 
Jyll. (Rugholm i Vendsyssel). Aug. 

(Prhubnerrådna-Z: 

Forv. rødlighvide, ved kanten mere brunrøde. 

Rodfeltet begrænses af en brun skråplet på ran- 

den. Midtbåndet antydet af sammentrængte tvær- 

linier ved kanten. På randen en brun plet inden 

for hjørnet. Spejlet rødligt med en række sorte. 

-småstreger, udad begrænset af en fra spidsen ud- 

gående, mørkebrun linie. V. 8,5 mm. 

Larven er ubekendt. 

Fundet i Skåne, men endnu ikke i Danmark. Juni/,—aug./;.) 

9. Eucosma Hb. 

3's følere hårede. Palperne fremadrettede. 

Brystet glat. Forv. hos $ med costalfold. I forv. 

forløber ribbe 7 adskilt. I bagv. udgår 7 og 6 

meget nær hinanden, 4 og 3 er stilkede. 3”s valver 

uden endetorn (fig. 24d). 

Foruden de i det følgende omtalte arter ne 

luctuosana Dup. og simploniana Dup. været an- 

givet som danske; men det drejede sig om fejl- 

bestemmelser. Om arten luctuosana virkelig eksi- 

sterer er vel tvivlsomt; de således angivne eksem- 

plarer fra Danmark har alle vist sæ at være” 

pflugiana Hw. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. ret langstrakte, med tydeligt lyst spejl, men 

uden anden hysteri es ETS SEES 2. 

Forvsanderledes. sne ESSEN ha OR ReER SE 



10. 

JE 

12 

ile 

14. 

15. 

FA 

Forv.s rodfelt med ydre, mørk begrænsning.... SE 

Forv.s rodfelt uden ydre, mørk begrænsning... 4. 

Forv.s rodhalvdel med lyse og mørke længdestriber 

1. cana. 

Forv.s rodhalvdel uden lyse og mørke længdestriber 

2. scopoliana. 

Forv. blegt okkergule langs hele randen 4. expallidana. 

Forv. ikke okkergule langs hele randen. 3. fulvana. 

Stor, bredvinget art, forv. uden tværbånd 

5. grandaevana. 

Andere de Sr Ea Er ES ERNE SDR ER BEES, 6. 

Hovede EF hyrde ler hy de SSR DL SER TE 

EHovedet:ikke hvidt-eller hvide SESS5SFS DE VE 

Forv. gullighvide med 2 sortegrå randpletter 

13. bilunana. 

" Forv. også med mørke tegninger ved kanten... 8. 

-…. Spejlet med blåglinsende pletter ... 11. subocellana. 

SP LEE Di ES Sa SE ESS US SA DR 16. demarniana. 

Forv.s søm tydeligt indadbuet bag- spidsen. 2410 

Forv.s søm lige eller kun meget svagt indadbuet. 15. 

Forv.s randhalvdel tydeligt lysere end kanthalv- 

HELER 3 RESEN RES SE Sr SS KEB sy crenana. 

Forv. ikke tydeligt lysere langs randen......... Ile 

Fory med 2 hvude tværbandskeskse 20. proximana. 

Kormvsudens2 hvide bværbandee ere 12 

Forv.s sømhalvdel rustrød........ FRIE penrklerrand 

Forv.s sømhalvdel uden rustrødt .............. 15: 

Forv. med afgrænset, lys eller hvidlig randplet.. 14. 

Forv. uden afgrænset, lys eller hvidlig randplet 

14. nisella. 

Forv.s mørke tegninger med brun iblanding, rod- 

feltets ydre begrænsning stumpvinklet 

. 17. tetraquetrana. 

Forv. uden brun iblanding,. rodfeltets ydre be- 

Angr SPIS vinklet ASSENS RELSE 18. immundana. 

Forv.s rodfelt mørkt, resten af vingen overvejende 

I rv 0 SEERE SAR SPEER REESE AT des SENSE EN 10. cynosbatella. 



16. 

17. 

18. 

19. 

90. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Forvranderl es des ERE re ER SORG 16. 

Mindre arter, V. 7 mm eller derunder BEETLE NERE: 17. 

Større arter, V. 8 mm eller derover............ PAPdE 

Forv. med hvidt mellemfelt ...............:... 18. 

Forv. uden hvidt mellemfelt .......... KEDE EoS 19. 

Forv.s mellemfelt og et tværbånd udenfor midt- 

" båndet sølvglinsende .......…... 22. nemorivaga. 

Forv.s hvide linier ikke sølvglinsende... 21. tedella. 

Forv. med hvid eller grålighvid plet på randen.. 20. 

Forv. uden hvid eller grålighvid plet på randen... 21. 

Forv.s randplet trekantet, rent hvid, mod rodfeltet 

sort; begrænset NE BEES TERN, 15. graphana. 

Forv.s randplet firkantet, grålighvid, undertiden 

LD HR YO KE "525955 AERE ELSE TNS ERE NEN EP EET RESET 9. obscurana. 

Forv. med metalglinsende tværlinier... 19. nigricana. 

Forv. uden metalglinsende tværlinier. 21. tedella var. 

Forvsmed-tydeligtsspej ks ban ES ESER 23. 

Forv. uden spejl ..... RESEN SEOr le SIGT ENEDES ERE ER DA 28. 

Forv. med hvid eller gråhvid randplet ..:...... 24. 

Forv. uden hvid eller gråhvid randplet 

24. ophthalmicana. 

Randpletten mod kanten udadkrummet og til- 

spidset (støvleformet) ...............… 8. foenella. 

Randpletten anderledes formet ................ SVAGE 

Spejlet uden sorte punkter............ 23. similana. 

Spejlet med sorte punkter eller streger......... 26. 

Spejlet lige så hvidt som randpletten 7. pflugiana &. 

Spejlet ikke hvidligt, men ofte med hvid kant... 27. 

Spejlet helt uden hvidt SR SEERE 6. farfarae. 

Spejlet kantet af hvidt nærmest sømmen og hjørnet 

7. pflugiana 2. 

Bagv. hvidligbrune ............... 27. semifuscana. 

Basvemørkt brunede ENE ESS ERES SNE 29. 

Forvsisom stærkt skrå 28. sordidana. 

Forv.s søm ikke påfaldende skrå .............. — 80. 

Forv. med trekantet, lys randplet, som er kantet 

af sort eller sortebrunt og stumpt afskåret fortil 

26. brunnichana. 
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Forv. uden lys randplet eller med.en sådan, som er 

spids fortil og som sjælden kantes af sort 

25. solandriana. 

FEE Fear HWw Fave XX ÆSP 6: 

Forv.s grundfarve grålig-okkergullig, oftest med 

grønlig tone, og med en del sortagtige skæl. Rod- 

og mellemfeltet med lyse og mørke længdestriber. 

Rodfeltet mørkest og tydeligst i randhalvdelen. 

Midtbåndet smalt, uregelmæssigt, af grundfarven. 

Kanten i sømhalvdelen meget lys, med 3 brede, 

mørkere kantpletter, afvekslende med meget små 

kantpletter. Spejlet gulliggråt med sølvglinsende 

kantlinie og 2—3 ufuldstændige, sorte skæl-streger. 

Bagv. grå, lysere mod roden. $'s genitalapparat 

se fig. 24d. V. 8-10 mm. 

Larven er rødligt gulbrun med brunt hoved og brunt nakke- 

skjold med mørke prikker. Den lever i aug.—sept. i blomster- 

kurvene på Carduus (tidsel), Cirsium (bladhoved-tidsel), 

Carlina (bakke-tidsel) og Centaurea (knopurt). 

- Overalt almindelig. Juni/,—juli. 

ASESseoporrana Hw.Tavle XX 1187: 

Ligner foregående art, men er lidt mere smal- 

… vinget og i regelen lidt større. Grundfarven er 

mere gullig eller brunlig, uden grønlig eller grålig 

tone, og den mangler helt cana's lyse og mørke 

længdestriber. Rodfeltets randhalvdel tydeligst, 

brungult, rødbrunt eller mørkebrunt. Midtbåndet 

af samme farve, men altid meget ubestemt be- 

grænset. Kantpletterne omtrent lige store; de fin- 

"des i regelen kun i sømhalvdelen. Spejlet blegt 

okkergulligt med sølvglinsende kantlinie og 3 
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meget ufuldstændige rækker sorte skæl. Bagv. 

lyst brunliggrå. 3's valve se fig. 24e. V. 911 mm. 

Larven er rødligt bleggul med brunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever aug.—sept. i blomsterkurvene på Centaurea scabiosa 

(stor knopurt). 

Udbredt og almindelig. Juni/,—juli. 

3. E. fulvåna Stph. Tavle XX, fig. 8. 

Forv.s grundfarve lysere eller mørkere rust- 

brun, med lidt lysere og mørkere iblanding. Un- 

" dertiden ved randen med okkergul bestøvning, 

der dog aldrig når helt til roden. Kanten med 

meget små, sorte og lyse pletter i den inderste ”/, ; 

mod spidsen med større, brunlige kantpletter, 

hvis lyse mellemrum strækker sig som sølvglin- 

sende striber ind på vingen. Spejlet okkergult 

med metalglinsende kant undtagen mod kanten,. 

således at der dannes en mod kanten åben tre- 
kant, hvis afrundede spids peger mod hjørnet. 

I spejlet 2—3 mere eller mindre fuldstændige, sorte 

skælstreger. Bagv. brunliggrå. 2's valve se fig. 24 f. 

V. 7,5—9 mm. 

Larven er rødlighvid med brunt hoved og gulbrunt nakke- 

skjold. Den lever i blomsterkurvene på Centaurea scabiosa 

(stor knopurt) og Picris (bittermælk). 

Hidtil fundet: Bornh. (Bølshavn, Svaneke), Loll. (Maribo, 

Nysted), Falster (Hannenov, Horbelev, Gedser). Juli. ; 

4. E.expallidåna Hw. Tavle XX, fig. 9. 

Ligner foregående art, men forv. er noget smal- 

lere og kanten mere lige; langs randen blegt 

okkergule, langs midten og kanten lysere eller 
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— mørkere okkerbrun, mod roden mere grå ved 
. kanten. På kanten i sømhalvdelen med afveks- 

lende svagt mørke og lyse, ikke glinsende, små- 

pletter. Spejlet okkergult, helt omgivet af sølv- 

glinsende linier og med 2 — sjældent 3 — sorte 

skæl-streger. Bagv. grå, lidt mørkere i spidsen. 

gs valve se fig. 24g. V. 8-10 mm. 

Larven er gullig eller hvidlig med brunt hoved og gulbrunt 

nakkeskjold. Den lever aug.—sept. i blomsterkurvene på Picris 

(bittermælk) og Sonchus arvensis (skør-tidsel). 

Udbredt og fundet de fleste steder, hvor der er samlet. 
Juli-aug./,. i 

BE: srandaevdna Zelk Tavle XXT-489 1. 

-Stor, robust art; een af de største danske vik- 

slere” Forvs bysPeulerå uf brungrå; 2 mørkest, med 

ret tæt og jævn iblanding af brune småpletter og 

"streger. Undertiden med antydning af rodfelt og 

midtbånd, men i regelen helt uden tegning. Bagv. 

lyst brunliggrå, lysest mod roden. V. g 11—13; 

2 14—15 mm. 

Larven er rødgul med store, lysebrune vorter, rødbrunt 

hoved og mørkere, bruntegnet nakkeskjold. Den lever fra 

efterår til maj i spind på roden af Tussilago (følfod) og Peta- 

sites (hestehov). 

Udbredt og fundet i alle landsdele. Juni/,—aug./4. 

6. E. fårfarae Fletcher (brunnichiåna Froel.). 

Tavle XXI, fig. 2. | 
Forv.s grundfarve olivenbrunlig, med grålig- 

hvid, blågrå og sortebrun iblanding, det sidste i 

form af tværstreger og pletter, navnlig i rodhalv- 
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delen; temmelig variabel i farvetone. Midt på 

randen en omtrent firkantet, gullighvid plet, hvis 

begrænsning mod roden er retlinet og noget skrå; 

i pletten nogle mørke småpletter, særlig på ran- 

den. Spejlet helt uden hvidt (hvorved arten ad- 

skiller sig fra E. pflugiana), i midten et brungult 

bånd, som hænger sammen med et skråbånd fra 

sømmens midte; i dette bånd en række korte,.- 

"sorte skæl-striber, som fortsætter til kanten; spej- 

let bredt indfattet af gråblåt. På kanten — oftest 

kun tydeligt i sømhalvdelen — med en række af- 

vekslende sortebrune og hvidlige småpletter. Hos 

ab. melstediåna Larsen (tavle XXI, fig. 3) er 

forv.s grundfarve glinsende gråliggul, nær den 

mørke kant lidt rødlig med blyfarvede streger i 

sømhalvdelen. De mørke og lyse kantpletter såvel 

som den hvide randplet mangler. Frynserne gul- 

lige. Bagv. mørkt gråligbrune. 3's valve se ide 4 24h. 

V. 6—9 mm. 

Larven er karmoisinrød med brunt hoved og bleggult 

nakkeskjold. Den lever sept.—april i roden og blomster- 

stængelen af 'Tussilago (følfod), Petasites (hestehov) og 

Lappa (burre). 

Alm. udbredt. Juni/,—aug./,. 

1.E.-pllugsrana Hw.- Favle "XXEhs ÆS 

OS YEND: 

åg er gennemsnitlig større end 9 og også en del 

lysere i farve. Forv.s grundfarve blåliggrå med 

megen iblanding af sortebrune pletter og streger 

samt (særlig hos $) af hvidligt; rodfeltet mørkest. 



Fig. 24. g-genitalorganer hos: a. Semasia tripoliana, b. S. aspidi- 

scana, c. Pseudeucosma caecimaculana, d. Eucosma cana, e. E. sco- 

poliana, f. E. fulvana, g. E. expallidana, h. E. farfarae, j. E. pflu- 

giana, k. E. obscurana' (præparat N. L. Wolff), 1. E. graphana, 

Å id m. E. demarniana. Xx 25. 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle, . 12 
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Mellemfeltet kun synligt ved randen, hvor det 

danner en stor, omtrent firkantet, hvid eller gullig- 

hvid plet med bølget indre begrænsning; med lidt 

iblanding af sorte skæl, tydeligst som 2—4 små 

randpletter. Spejlet hos & stort, rundt, hvidt eller 

gullighvidt, ofte med grålige skygger, samt en 

række korte, sorte skæl-striber eller prikker; hos 

2 mindre, ovalt, ligeledes hvidt eller gullighvidt, 

men med mørkegrå iblanding og på indersiden 

en bred, blålig, glinsende linie; de sorte skæl dan- 

ner ofte små vinkeltegninger. På kanten i søm- 

halvdelen en række afvekslende større og mindre, 

sorte pletter med hvidt imellem. Frynserne mørke- 

grå med noget gullig iblanding, ved hjørnet gullig- 

hvide. Bagv. hos g grå, lysere mod roden, ofte 

med meget hvidligt; hos 2 mørkt gråbrune. $'s 
valve se fig. 24j. V. 7—10 mm. 

Larven er hvidlig med brune vorter; hoved og nakkeskjold 

sortebrune. Den lever sept.—maj i stængelen af Cirsium (blad- 

hoved-tidsel), Carlina (bakke-tidsel) og Carduus (tidsel). 

Alm. udbredt, særlig i moser og enge. Maj/,—aug./,. 

sr Eskoene ba Faye SKE HEL 0 

Forv. mørkebrune til violetbrune, mod søm- 

men mere rustbrune og langs kanten mere grålige 

og med mere eller mindre tydelige, grålige og 

hvidlige småpletter, særlig i sømhalvdelen. Fra 

randen inden for midten en hvid, støvleformet 

plet, som mod sømmen er trukket ud i en lang 

spids, men iøvrigt af meget variabel form, under- 

tiden opløst i 2 pletter, undertiden med mere 
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eller mindre brunliggrå bestøvning. Spejlet bleg- 

gråt med enkelte, mørke skælprikker. Bagv. tem- 

melig mørkt gråbrune. V.9—12 mm. 

Larven er gullighvid med brunt hoved og bleggult nakke- 

skjold. Den lever sept.—maj i roden og stængelen af Artemisia 

vulgaris (grå bynke) og forpupper sig i boligen uden kokon 

efter at have boret et flyvehul, som den lukker med spind. 

Alm. udbredt. Juni/,—aug./;. 

97 E obscuråana diph- LFavleXXE f18:7. 

Forv. sortebrune med lidt hvidlig og sort iblan- 

ding og enkelte, utydelige, lyse streger på kanten 

" i sømhalvdelen. Midt på randen en grålighvid, 
firkantet plet med lidt grå iblanding i form af 1—2 

tværskygger; pletten er ikke altid lige tydelig. I 

sømfeltet en mere eller mindre tydelig, rustbrun 

skråstribe fra kanten til sømmens midte og i 

vingespidsen en rustbrun plet. Spejlet grålighvidt 

med megen mørk iblanding og en del sorte ribbe- 

streger. Bagv. mørkt gråbrune. 3's valve se fig. 

SAV 5 5-6 mmm 

Larven er ubekendt. 

Kun fundet: Bornh. (Rønne), Sjæll. (Adserbo, Lyngby 
mose). Juni. 

FO EcynosbateH aa … (tripuncetanaÆ-). 

Faye XT: fi2. 8: 

Årten minder en del om Notocelia roborana; 

også genitalorganerne ligner Notocelia-arternes. 

Palperne rødgule. Forv. hvide med svagt okker- 

"gullig iblanding. Rodfeltet blågråt med sortebrune 
rÉ2 2, 
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streger; ved kanten med et gråligt strøg forbundet 

med midtbåndet, der kun fremtræder som skygge- 

agtige, lyst grålige pletter: een på kanten; een 

mindre, rundagtig, midt imellem kant og rand og 

een større, trekantet på randen. Kanten med 

svage, lysegrå pletter i sømfeltet. Spejlet i midten 

okkergult med 3—4 sorte ribbestreger, omgivet af 

blålige, glinsende streger. Spidsen brunliggrå med 

skråt forløbende, sølvglinsende tværlinier. Bagv. 

lysegrå. V. 9—10 mm. 

Larven er rødbrun med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever april-maj mellem sammenspundne blade på rose. 

Alm. omkring rosenbuske. Juni—juli/,. 

11. E. subocellåna Don. Tavle XXI, fig. 9 

Hoved og palper gullighvide. Forv.s søm indad- 

buet bag spidsen; grundfarven rent hvid, på kant 

og rand med sortebrune småpletter. Rodfeltet. 

med sorte tværstreger, afbrudt nær kanten, ydre 

begrænsning vinkelbøjet. Midtbåndet en blanding 

af rustbrunt, glinsende blåligt og sort, meget 

uregelmæssigt. Spejlet mørkt blåligt-metalglin- 

sende; i midten smalt rustgult med en del kraf- 

tige, sorte ribbestreger. Spidsen rustbrun. Bagv. 

brunliggrå, lysest ved roden. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er gullighvid. Den lever aug.—okt. på pil, poppel 

og Rhamnus (vrietorn) i et nedefter ombøjet blad eller mel- 

lem 2 sammenspundne blade. Den lever af ulden på under- 

siden af bladene og forpupper sig om efteråret på jorden mel- 

lem mos og løv. 

Alm. overalt omkring pil. Maj/,-juni. 
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FPEE penklerrana FR Favle XXE fi2 10: 

— Forv.s søm indadbuet bag spidsen; grundfar- 

ven rustgul til rustbrun, med hvide eller grå små- 

pletter på kanten. Rodfeltet mørkest ved randen 

og udad, ofte meget utydeligt ved kanten. Mellem- 

feltet oftest mere eller mindre hvidligt, særlig 

tydeligt ved randen, men ikke sjældent er mellem- 

feltet brunligt eller helt af grundfarven; i grænse- 

tilfældet er hele forv. omtrent ensfarvet rustbrun 

med næppe synlig tegning. Midtbåndet af grund- 

farven, på indersiden med dyb, lystfarvet ind- 

skæring nær randen. Spejlet kantet af blyglin- 

sende linie, i midten rustbrunt med enkelte sorte 

punkter og skæl-striber. Spidsen rustrød. Fryn- 

serne med lys streg lige bag spidsen. Bagv. grå- 

brune, lysest ved roden. V. 6—7 mm. 

… Larven er bleggrøn med brunt hoved og sortprikket nakke- 

skjold. Den lever nov.-maj i knopper og rakler af el, hassel 

og birk. 

Overalt alm., særlig i kratskove. Juli-aug./,. 

IS E-brbena04-Hy… TayleXXIL fis. 1. 

Hoved og bryst gullighvide. Forv. gulligt hvide 

med enkelte, sorte skæl og mere eller mindre 
" tydelige, grålige kantpletter. På randen en sort, 

indad brunkantet plet ved rodfeltets ydre grænse. 

Midtbåndet blegt gulliggråt, utydeligt og ofte helt 
forsvundet på nær en sortegrå, kantet plet på 

randen. Frynserne gullighvide. Bagv. grå. V. 6— 
FO MIR. 

Larven er gullighvid med sortebrunt hoved og nakke- 
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skjold. Den lever i april i raklerne af birk og forpupper sig 

i jorden i en hvid kokon. 

I regelen enkeltvis. Børnh. (Rønne, Blemmelyng, Neksø, 
Snogebæk), Sjæll. (Nordsjæll. flere ' steder, Boserup, Køge, 
Jersie strand, Ulse, Bildsø), Amager (Kongelunden), Falster 
(Nykøbing, Sillestrup strand, Bøtø), Fyen (Fåborg), Æbelø, 
Jyll. (Silkeborg). Juni/,-juli/,. 

14. E. nisélla Cl. Tavle XXII, fig. 2 og 3. 

Forv.s søm indadbuet bag spidsen. Meget 

variabel i farve og tegning. Grundfarven lysere 

eller mørkere grå med megen og uregelmæssig 

iblanding af sortegrå pletter og streger samt mere 

eller mindre tydelige, lyse og mørke småpletter 

på kanten. Rodfeltet som regel mørkere, ydre be- 

grænsning sortagtig, spidst vinkelbøjet på midten. 

Midtbåndet meget skråt og smalt, lidt mørkere 

end grundfarven, men oftest meget utydeligt. 

Spejlet meget nær sømmen, mørkegråt eller brun- 

gråt, kantet af en blyglinsende linie. Mellemfeltet 

ofte med en rødbrun eller rustbrun plet på ran- 

den, undertiden med en brun stribe langs næsten 

hele randen. Af og til er hele vingen rustbrun på 

nær rodfeltet og sømfeltet. I vingespidsen en rust- 

rød plet. Frynserne med lys streg lige bag spidsen. 

Bagv. gråbrune, lysere mod roden. V. 7—9 mm. 

Larven er bleggrøn med brunt hoved og gulbrunt nakke- 

skjold. Den lever april-maj i raklerne og på bladene af pop-.- 

pel og pil. 

Almindelig. Juli/,—sept./,. 

(E. crenåna Hb. 

Forv. temmelig smalle, sømmen indadbuet bag 

spidsen. Meget varierende i farve og tegning. 



183 

"Kantdelen som regel sort med blågrå streger fra 

kanten. Den noget smallere randdel oftest hvid, 

men kan også være rustbrun, sortagtig eller mere 

eller mindre blågrå, i det sidste tilfælde med hvid 

plet ved midten. På randen undertiden en sort, 

trekantet plet nær hjørnet. Frynserne grå, lysere 

ved hjørnet. Bagv. gråbrune, sømmen mørkere. 

NV: 6-75 mm: 

Larven er gråhvid eller bleggrøn med lysebrunt hoved. 

Den lever maj—juli i et ombøjet blad på pil. 

Fundet i Skåne, men endnu ikke i Danmark. Aug.-sept.) 

52 Eserapbæna Tr. Favle:XX11;. 12 4. 

Forv.s grundfarve gråligbrun. Rodfeltet med 

en del sortebrune pletter og nogen hvidlig iblan- 

ding, ydre begrænsning bølget, mørk særlig ved 

randen. Mellemfeltet danner en ret stor, hvid plet 

på randen, .hyor der:-findes: et: par -sortebrune 

småpletter; ved kanten er det af grundfarven 

eller lidt lysere, gråligt. Midtbåndet ret bredt, med 

rustbrunt skær, noget uregelmæssigt begrænset og 

nærmest randen med nogle sorte prikker. Spejlet 

blygråt, i midten rustbrunt med nogle svage, sorte 

skæl. Spidsen grålig med rustbrune skråstriber. 

Kanten i sømhalvdelen med skiftevis større og 

mindre, sortebrune småpletter afbrudt af hvidt. 

Frynserne grå, i spidsen brungule. Bagv. grå- 

brune. 3's valve se fig. 24 bV56 mi: 

Larven er gullighvid med brunt hoved og bleggult nakke- 

skjold. Dén lever i roden og stængelen af Achillea (røllike) 

- fra efterår til forår, overvintrer -halvvoksen. 

" Udbredt og ret almindelig. Juli. 
- 
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16:Edemarnreana FR Tavle XXI fie 46k 

Hoved og palper brunlighvide. Forv. smalle, 

sømmen indadbuet bag spidsen. Rodfeltet brun- 
liggråt med nogen hvidlig iblanding og sortebrune 

tværlinier; dets ydre begrænsning i regelen stumpt 

vinkelbøjet. Mellemfeltet hvidt, bredt ved randen, 

smallere ved kanten og her med mere eller mindre 

gråblå bestøvning. Midtbåndet brunt med noget 

rustbrunt skær, undertiden afbrudt af gullighvidt 

ca. 7/, fra randen. Spejlet hvidt, stort og rundt; 

fra midtbåndet skyder sig nær hjørnet en mørk 

spids ind i spejlet. Sømfeltet iøvrigt med grå og 

rustbrune skråstriber, på kanten afvekslende 

større og mindre småpletter afbrudt af hvidt. I 

selve spidsen en lille, rustgul plet. Frynserne grå- 

brune med en lys og en sort rodlinie; en hvid 

streg lige bag spidsen. Bagv. gråbrune. 3's valve 

se fig. 24 m. V. 6—7,5 mm. 

Larven er brunlig med brunt hoved og nakkeskjold. Den 

lever sept.—okt. i hanraklerne på el og birk og forpupper sig 

samme år i jorden i et spind. 

Udbredt. Bornh. (Rønne, Skovsholm), Sjæll. (Nordsjæll. 
flere steder, Køge), Amager, Loll. (Maribo), Falster (Hanne- 
nov, Horreby lyng, Mellemskoven, Bøtø), Møen (Klinten), 
Fyen (Brahetrolleborg, Fåborg), Jyll. (Himmelbjerget). Juni-— 
juli/,. 

17. E-tetraquetråna Hw. Tavle XXII, fig. 6. 

Forv.s søm indadbuet bag spidsen. Kanten 

med sorte småpletter afvekslende med hvide, 

tydeligst i sømhalvdelen. Rodfeltet hvidliggråt 

med brunlige tværstriber og pletter, mørkest udad, 
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hvor den ydre begrænsning er stumpvinklet bøjet. 

Mellemfeltet hvidliggråt; lysest og bredest ved 

randen, hvor det ofte danner et delvis firkantet, 

lys plet; med iblandede grå tværstriber og pletter. 

Midtbåndet brunt, ofte med rustbrunt skær, med 

nogen iblanding af sorte skæl, og med en lille, 

sortebrun plet, som delvis ligger ind i spejlet. 

 Sømfeltet med 3 rustbrune skråstriber fra de 

sorte kantpletter; imellem disse striber blågrå 

linier: B-selvesspidsen—enSHille; <rustbrun -plef: 

Spejlet rustbrunt med sorte skæl, kantet af brede, 

blåligtgrå, glinsende linier. Frynserne sortegrå 

med en hvid og en sort rodlinie; en tynd, hvid 

streg lige bag spidsen. Bagv. grå. 3's valve se 

fig. 25a. V. 6,5—8 mm. 

Larven er grøngul med mørkegrønne vorter; som ung med 

sorte brystfødder og sort hoved og nakkeskjold; som voksen 

" med gulbrunt eller brunt hoved og brungult nakkeskjold. 

Den lever juli-okt. på birk og el, først i skuddene, senere 

mellem bladene eller i en ombøjet bladrand. Den kan over- 

vintre både som larve og som puppe. 

Meget alm. i skove om birk og el. Maj/,—juni. 

18 Ein mundåna FR Tavle XX 2 2 

Ligner meget foregående art, men er mørkere, 

mere sortagtig iblandet. Kantpletterne kun svage. 

Rodfeltets ydre begrænsning retvinklet bøjet. 

Mellemfeltet meget utydeligt ved kanten, ved ran- 

den danner det en stor, trekantet, gråhvid plet. 

Midtbåndet smalt ved kanten, sortebrunt; ved 

randen bredere og med nogen rustbrun iblanding 
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bag midten. Sømfeltet brungråt med et par sorte 

striber; i selve spidsen en lille, sort plet. Spejlet 

grålighvidt ved hjørnet, mørkere mod midtbån- 

det; med nogle sorte skæl. Frynserne mørke- 

brune, ved hjørnet hvidlige og med en tynd, hvid 

streg bag spidsen. 3's valve se fig. 25b. V. 6,5— 

1,5 mm. 

… Larven er rødlighvid eller grå med blegbrunt hoved. Den 

lever i juni i en bladrulle på el. 

Alm. udbredt; på ellestammer, ofte i antal. Maj-juni/;; 
sjældent i et andet kuld i aug. 

for Efnisricana HS Tavle XXI fie 8 

Forv.s søm svagt indadbuet. Grundfarven brun 

med rustbrunt skær; med iblanding af mange 

sortebrune pletter og striber og noget blågråt. På 

kanten i sømhalvdelen nogle ret utydelige, sorte- 

brune og hvidlige småpletter. Rodfeltet og midt- 

båndet lidt mørkere, ofte violetbrune, utydeligt 

mørkkantede. Spejlet utydeligt, mørkt violetbrunt 
med sorte streger; med smal, blygrå kant, tyde- 

ligst på ydersiden. Frynserne mørkebrune med 

sort rodlinie. Bagv. mørkt gråbrune. $'s valve se 
fig. 25c. V. 5,5—6 mm. 

Larven er brungul med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever sept.—maj i knopperne på gran og forpupper sig udenfor 

boligen i en kokon. 

Hidtil fundet: Bornh. (Stampen ved Rønne, Hammeren, 
Gudhjem, Rø, Årsdale, Mandhøj), Sjæll. (Hillerød, Hare- 
skoven), Amager (Kongelunden), Loll. (Knuthenborg), Fal- 
ster (Mellemskoven), Fyen (Fåborg, Gjerup skov), Jyll, 
(Hammer bakker). Juni/,—juli/,. 
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20: proximåna H:S:-Tavle; XXI; fig 9: 

Palper og pande okkergulligt hvide. Forv.s søm 

indadbuet bag spidsen. Grundfarven brun. Rod- 

feltet lysere, gulligtbrunt med sortebrune tvær- 

linier. Midtbåndet med temmelig megen, mørk 

iblanding; smalt ved kanten og bredt ved ran- 

den; på begge sider begrænset af hvidlige, noget 

ometalglinsende tværbånd med mørk midtstribe. 

Det indre tværbånd svagt buet, det ydre noget 

uregelmæssigt og med en lille, trekantet, sort plet 

på kanten. I sømfeltet på kanten en lille, sort 

" plet omgivet af 2 hvide. Frynserne mørkegrå med 

lys rod og en hvid stribe bag spidsen. Bagv. brun- 

grå, lidt mørkere mod spidsen. V. 6—7 mm. 

; Larven er meget lyst grøn,næsten hvidlig, med gule bryst- 

fødder og brunt hoved og nakkeskjold. Den lever i koglerne 

af ædelgran. 

" Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Maglemose i Grib skov, 
Fredensborg, Hillerød, Rudehegn, Folehave skov, Nærum, 

Bromme, Bildsø), Amager (Kongelunden), Loll. (Maribo, Sø- 
holt), Falster (Hannenov), Fyen (Gjerup skov, Fåborg), Jyll. 
(Lemvig-egnen). Juni. 

LEE tede er Favre XXII hg:10. 

Palper og pande hvidlige. Forv.s søm kun gan- 
ske svagt indadbuet. Grundfarven mørkebrun til 

sortebrun med mange hvide pletter og tværbånd. 

Eet af disse deler rodfeltet og et andet begrænser 

det udad. Midtbåndet smalt ved kanten, bredt 

ved randen, udad begrænset af 2 hvide pletter, 

hvoraf den bageste er delt af en mørk tværlinie. 

"I sømfeltet på kanten et par hvide pletter. De 
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hvide tegninger varierer meget i størrelse og tyde- 

lighed, undertiden er de næsten helt dækket af 

mørk bestøvning, så kun nogle små kantpletter i 

sømhalvdelen er hvide. Frynserne brungrå med 

hvid stribe bag spidsen. Bagv. grå. V. 5—6 mm. 

Larven er gullig med 2 brede, rødgrå rygstriber, sorte 

brystfødder og brunt hoved og nakkeskjold. Den lever aug.— 

april på gran, først minerende i nålene, senere spinder den 

.disse sammen og æder dem, begyndende ved deres rod. Den i 

forpupper sig efter overvintringen i mos eller under nåle. 

Meget alm. i granskove. Maj/,—juli/,. 

22? Es memorivagasRensstr:HTayvle SXXER 

roses Fy ke 

Palper og pande lyst brunlige. Forv.s søm 

meget svagt indadbuet. Grundfarven hvid, sølv- 

glinsende, med iblandede, fine sortebrune stre- 

ger; på kanten i sømhalvdelen med fine, hvide og 

sortebrune streger. Rodfeltet gulbrunt med hvidt 

tværbånd og nogle sortebrune streger, ydre be- 

grænsning noget bøjet. Midtbåndet gulbrunt med 

sortebrune streger og udadgående, mørk tand i 

midten. Sømfeltet med en uregelmæssig, gulbrun 

plet ved spidsen, i selve spidsen en rund, gulbrun 

plet. Spejlet kantet af sølvlinier, i midten mørke- 

brunt med sorte skæl-streger. Frynserne brungrå 

med lysere rod og en hvid stribe bag spidsen. 

Bagv. grå. V. 4,5—5,5 mm. 

Larven er bleggul med mørkebrunt hoved. Den lever i 

maj minerende i bladene af Arctostaphylos (melbærris). 

Kun fundet i Jyll. (Lemvigegnen). Maj/,—juni/,. 
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23 E-similtåna-Hb: Tayle XXH;, fig; 12. 

Forv.s søm svagt indadbuet. Grundfarven blå- 

liggrå, i sømdelen med noget rustgult; med en del 

iblanding af sorte småpletter; på kanten med 

mere eller mindre tydelige, mørke og blegt rust- 

gule småpletter. Midt på randen en stor, afrundet 

eller mod kanten tilspidset, hvid plet med lidt 

grålig iblanding ved randen. Spejlet lige så stort 

som randpletten, med en ret svag, gråligbrun 

skyggestribe. Frynserne gulliggrå, lysere ved ro- 

den, ved hjørnet hvide. Bagv. grå, i spidsen 

undertiden med rustbrunt anstrøg. V. 8—9,5 mm. 

- Larven er gullighvid med sortebrune vorter samt gulbrunt 

hoved, nakke- og endeskjold. Den lever juni—juli på birk, el 

og hassel i en ombøjet bladrand eller mellem sammenspundne 

"= blade og forpupper sig i jorden i en jordkokon. 

Udbredt og fundet i alle landsdele. Juli/,—sept./,. 

PA Hop hthalmiresne Hb. Tavle =XXH: 

fig. 13. 

…… Hovedet brunliggråt. Forv. langstrakte, søm- 

men næsten lige. Grundfarven mørkt gråligbrun, 

med megen iblanding af uregelmæssige, sorte 

tværstriber og pletter, ofte tillige med megen lys 

askegrå iblanding. På randen ved rodfeltet en ret 

smal, sortebrun, lystkantet plet. Lige inden for 

spejlet ved randen en rødbrun eller rustbrun, 

sortkantet plet med sort og undertiden hvidlig 

iblanding. Spejlet ret stort, gråligt, men ofte noget 

utydeligt. Frynserne mørkegrå, ved hjørnet gul- 

lige. Bagv. lyst brunliggrå, lidt mørkere mod 

Spidsen. V. 10—12 mm. 

- 
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Larven er mat grønlighvid med grå vorter, sort hoved og 

brunt nakkeskjold. Den lever i maj-juni i bladruller på 

Populus tremula (bævreasp) og forpupper sig under mos i 

en fast jordkokon. 

Udbredt, fundet i alle landsdele. Sept. 

25. E. solandriåna L. Tavle XXII, fig. 1, 

2 og 3. r 

Forv.s kant en del buet; sømmen noget, men. 

ikke påfaldende skrå. Meget variabel i farve og 
tegning. Grundfarven hos typeformen (tavle 

XXIII, fig. 1), som forøvrigt langt fra er den 

almindeligste, er hvidligbrun eller hvidliggrå med 

en stor, langstrakt, mørkebrun randplet, som dog 

først begynder et stykke fra roden og knapt nok 

når til hjørnet. Hos de øvrige former varierer 

grundfarven: gulbrun, rødbrun, mørkebrun, grå- 

brun eller grønligt-grå. På randen lidt uden for 

midten en stor, trekantet plet, som kan være hvid 

(grundfarven er da som regel gulbrun), grålig, 

gullig eller omtrent af grundfarven, men noget 

lysere og ofte med iblandede, mørke småpletter 

og streger. Pletten er noget tilspidset mod kanten; 

undertiden fortsætter den som et ret smalt bånd 

til kanten. Rodfeltet ofte mørkt begrænset, tyde- 

ligst ved randen, og i så fald udad spidsvinklet 

bøjet. Midtbåndet i regelen tydeligt, brunt til 

sortebrunt, meget smalt både ved kant og rand. 

Ved sømmens midte i regelen en mørkere, smal 

plet. Frynserne brune til mørkebrune. Bagv. grå 

med lysere frynser med mørk delingslinie. $'s 

valve se fig. 25d. V. 9—10,5 mm. 
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Larven er blågrønlig hvid med mørkere vorter, mørkebrune 

brystfødder, brunt hoved og gult nakkeskjold. Den lever 

maj-juni i et sammenrullet blad på hassel og birk. 

Alm. udbredt. Juli-aug. 

26 E brunniehåna £3-Tayle XXIT, fig. 4. 

Årten ligner en del visse former af den fore- 

gående, men adskiller sig ved følgende: den er 

"gennemsnitlig lidt større og mere robust bygget; 

forv.s kant noget mere buet. Grundfarven mere 

grå, fra brungrå til grålighvid. På randen en 

stor, hvid plet, oftest med sorte småpletter; den 

" er stærkt kantet med sort og mod kanten stumpt 

afskåret. I sømfeltet nær spidsen en del sorte 

småpletter, ofte tillige en større, sort plet. En 

. varietet, som ligner typeformen hos solandriana, 

forekommer også; den adskiller sig fra denne 

. ved den længere, mørke randplet, som begynder 

ved roden og når helt ud til sømmen, hvor plet- 

fen 'er' bredest <Frynserne: mørkegrå med lidt 

lysere rodlinie. Bagv. grå, frynserne lidt lysere 

med grå rodlinie. $'s valver adskiller sig tydeligt 

fra solandriana's, se fig. 25e. V. 9,5—11 mm. 

Larven er grønligt blåhvid med sorte vorter, brystfødder, 

hoved og nakkeskjold. Den lever i maj-juni på birk. 

Alm. udbredt. Juli-aug. 

27. E. semifuscåna Stph. Tavle XXIII, fig. 

Borring SEE 
Meget variabel; nogle af artens former kan 

ligne former af solandriana. Forv.s grundfarve 
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lyst gulgrå, gulbrun, rødbrun eller gråbrun. De 

mørkere, brune til sortebrune tegninger varierer 

meget i tydelighed, ofte er de næsten helt for- 

svundne, så forv. bliver omtrent ensfarvede. 

Rodfeltet lysere eller mørkere, dets ydre begræns- 

ning som regel mørk, spidst vinkelbøjet. Mellem- 
feltet med mørke småpletter på randen. Midt- 

båndet smålt, undertiden meget smalt; det når i 

"regelen ikke til hjørnet og er ofte utydeligt. Kan- 

ten med svage småpletter fra rodfeltet og udefter. 

Undertiden findes en gulligbrun, bred stribe fra 

roden til sømmen, bredest ved sømmen. En anden 

form har hele kanthalvdelen rødbrun til sorte- 

brun, randhalvdelen helt til sømmen gullighvid. 

Bagv. hvidligt gråbrune, frynserne lysere uden ty- 

delig delingslinie. 3's valve se fig. 25 f. V. 8-10 mm. 

Larven er hvidgrøn, på ryggen mere grå, med brunt, sort- 

tegnet hoved. Den lever i maj-juni mellem sammenspundne 

blade på pil. 

Udbredt og ikke sjælden. Aug.-—sept./,. 

28: er sSOrdidan id. Favle KAX bose 

Forv.s søm meget skrå, mere end hos de 2 

foregående arter. Grundfarven brun med mere 

eller mindre iblanding af mørke småpletter. Rod- 

feltets ydre begrænsning mørk ved randen, udad 
vinkelbøjet. Midtbåndet noget mørkere, men 

mangler ofte helt, afbrudt nær randen. Bagv. ret 

lyst gråbrune, lidt mørkere ved spidsen; fryn- 

serne med brunliggrå delingslinie. 3's valve se 

fig:525:5 AV. OSSE 5mm: 
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Fig. 25. g-genitalorganer hos: a. Eucosma tetraquetrana, b. E. im- 

mundana, c. FE. nigricana, d. E. solandriana, e. E: brunnichana, 

f. E. semifuscana, g. E. sordidana, h. Bactra lanceolana, j. B. ro- 

bustana, k. B. furfurana. x 25. 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. , 13 

- 
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Larven er blegt blågrå med gullighvide sider, brune vorter 

og brunsort hoved og nakkeskjold. Den lever maj-juni i 

bladruller på el. 

Hyppig i ellekrat. Aug.-okt./,. 

10. Thiodia Hb. 

Forv.s søm noget bølget, hos $ uden costalfold, 

ribbe 7 forløber adskilt. I bagv. er 7 og 6 meget 

" nær hinanden, 5 nær 4, 4 og 3 stilkede. Forv. 

hos $ med en bule på undersiden nær roden; 

bagv. hos $ med kanten bøjet ind på oversiden, 

med en lang hårpensel i ombøjningen. 

1. T. citråna Hb. Tavle XXIII, fig. 7. 

Forv. citrongule med uregelmæssige, gulbrune 

tegninger og på kanten en del sortagtige punkter. 

På randen nær roden en langagtig plet. En meget. 

skrå streg fra nær kanten ca.?/, fra roden når i 

regelen helt ud til hjørnet. Midtbåndet uregelmæs- 

sigt, fra kantens midte til hjørnet; fra dets midte 

en stribe til vingespidsen. På kanten i sømfeltet 

nogle skyggepletter. Spejlet kantet med svage 

sølvstriber og med 2 eller 3 sorte skæl-striber. 

Bagv. grå, hos 3 lysere mod roden. V. 8,5—9,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at leve aug.—maj 

i sammenspundne blomster på Artemisia campestris (mark- 

bynke), Achillea (røllike) og Anthemis (gåseurt). 

Udbredt på øerne, men ikke angivet fra Jyll., på Fanø 
almindelig. Juli. j 
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11 Båetra Stpb: 

gs følere hårede. Palperne middellange, frem- 

adrettede. Brystet glat. Forv. lange og smalle med 

skarpt fremtrædende spids og skrå søm, ribbe 7 

Fig. 26. Ribbenet hos Bactra lanceolana. 

forløber adskilt. I bagv. er 7 og 6 stilkede, og 5, 

A og 3 nær hinanden ved udspringet. Alle arters 

bagv. med en lille, mørk plet i spidsen. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv.s rodfelt mørkere end grundfarven 2. furfurana. 

Forv.s rodfelt af SEN ALA VED SE Br ERE SE 2. 

2. Forv. med en mere eller mindre tydelig, mørk, 

vinkelformet plet på tværribben, mindre art 

1. lanceolana. 

Forv. uden en sådan plet, større art 3. robustana. 

1. B.lanceolåna Hb. Tavle XXIII, fig. 9. 
Forv.s grundfarve varierer fra lyst strågul over 

brunliggul og brungrå til rødligbrun (9); med 

"små, mørke skråpletter på kanten og randen. En 

13+ 
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utydelig, mørk plet ca.”/, fra roden og en brun 

til sortebrun, vinkelformet plet ved tværribben. 

Oftest forløber en mørk stribe fra rod til spids. 

Undertiden findes en svag, mørk skygge midt på 

kanten. Ikke sjældent er tegningerne udviskede 

og meget utydelige, særlig hos %. Bagv. grå. I's 

genitalapparat se fig. 25h; valvens overkant 

stumpt vinkelbøjet. V. 7—8,5 mm. | 

Larven er grålighvid med mørkebrunt hoved og nakke- 

skjold. Den lever i april-juni i den underste stængeldel af 

Juncus (siv). 

Overalt alm. på fugtige steder. Juni—juli. 

2. B. furfuråna Hw. Tavle XXIII, fig. 10. 

Forv.s grundfarve varierer fra lyst okkergul til 

okkerbrunlig, med mørkere nettegning. Rodfeltet, 
det i flere eller færre pletter opløste midtbånd, 

samt en stribe fra tværribben til spidsen mørkere, 

okkerbrunlige til mørkebrune; tegningerne under- 

tiden utydelige. Bagv. grå. 3$'s valve se fig. 25k. 

V. 7—8 mm. 

Larven er grøn med sort hoved og mørkebrunt nakke- 

skjold. Den lever i maj i stængelen af Juncus (siv). 

Udbredt. Bornh. (Hammeren, Melsted, Svaneke), Amager, 
Falster (Hannenov, Mellemskoven, Bøtø), Møen (Klinten, 
Høvblege), Fyen (Frederiksgave, Sønderby), Jyll. (Horsens, 
Hjallerup, Allerup bakker, Harboøre), Fanø. Juni/,-juli. 

3. B. robuståna Chr. Tavle XXIII, fig. 8. 

Arten ligner meget lanceolana, men er større; 

dette gælder navnlig 9, som er en del større end 
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- Øg og altid større end 9 hos lanceolana. Forv.s 

grundfarve hos $ lysere eller mørkere gråligbrun ; 

" med små, mørke pletter på kant og rand og under- 

tiden også langs sømmen.. På vingefladen mere 

eller mindre iblanding af mørke skæl, som ofte 

danner længdestriber, særlig i sømfeltet. Under 

tværribben undertiden en mørk skyggeplet. 9 har 

længere og smallere forv.; undertiden med en 

mørk længdestribe fra rod til spids. Denne stribe 

kan være så bred, at den når omtrent til randen. 

Bagv. grå. gs valve se fig. 25j, overkanten lige. 

V. 8-10 mm. 

Larven er grøn med brunligt hoved. Den lever på Scirpus 

maritimus (strand-kogleaks), om efteråret i stængelen, hvor- 

fra den går ned i rodstokken for at overvintre; næste forår 

- gnaver den sig op i de nye skud. Den forpupper sig i den 

nederste del af stængelen i en med silkeagtigt spind over- 

spundet kokon, som er meget vanskelig at skelne fra den 

ikke udhulede del af stængelen. 

Kun fundet få steder. Bornh. (Årsdale), Sjæll. (Tibirke, 
Ryget, Lyngby mose, København, Solrød), Amager, Møen 
(Klinten), Fyen (Fåborg), Jyll. (Silkeborg), Fanø. Juni/,— 
juli/,. 

12. Polychråsis Rag. 

3's følere med korte hår. Palperne middel- 
lange, fremadrettede. Brystet med skældusk. 

Forv.s søm lige eller svagt afrundet, ribbe 7 i forv. 

forløber adskilt. I bagv. er 7 og 6 meget nær hin- 

anden eller stilkede; 5, Æ og 3 ret langt fra 

hinanden. ” 
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Oversigt over arterne. 

Forv.s ydre, mørke tværbånd med fremspring udad 

1. littoralis. 

Forv.s ydre, mørke tværbånd udad lige eller svagt 

konveks ...... BONDENS Le EAN Je 3 os bicinctana. 

1. P. littorålis Westw. Tavle XXIII, fig. 11. 

Forv. ret langstrakte og smalle med lige kant. 

Grundfarven grålighvid med nogen grålig iblan- 

ding; rodfeltet noget mørkere. 2 smalle tværbånd 

okkerbrune til sortebrune, med iblandede sorte 

pletter; det ydre med et afrundet fremspring udad 

på midten. I sømfeltet en brun eller gullig tvær- 

skygge, flere sorte kantpletter og en del sorte 

punkter langs frynsernes rod. Bagv. lyst grå, 

mørkere mod sømmen. V. 6—7 mm. 

Larven er grønliggrå eller mørkebrun med lysebrunt hoved 

og sort nakkeskjold. Den lever i april-maj og om efteråret 

på bladene og i blomsterhovederne og skuddene af Armeria . 

(engelskgræs). 

På sandede steder langs kysten. Bornh. (Sandvig, Gud- 
hjem, Melsted), Sjæll. (Lynæs, Nøddebohuse, Holløse, Kregme, 
Helsingør, Reersø), Falster (Resle skov), Fyen (Risinge, Fals- 
led, Lyø, Bjørnø), Jyll. (Spandet egekrat, Tørring, Lemvig, 
Hansted, Bovbjerg). 2 kuld: maj/,-juni og juli/,—aug. 

(P. bicinctåna Dup. 
Forv.s grundfarve rødlighvid eller gullighvid, 

ved spidsen mere rødlig. Rodfeltet udad skarpt. 
begrænset, mørkt gråbrunt med mørke tværlinier. 

Midtbåndet bredt, lyst grønligbrunt, ved kanten 

blygråt. Randpletten ved hjørnet blygrå med sorte 

linier, berørende midtbåndet. Ved sømmen en 



99 

stor, olivenbrun plet. Frynserne rødlige eller gul- 

lige. V. 6-7 mm. 

Larven er grøn med gult hoved. Den lever i juli i toppen 

af skuddene på Sedum telephium (sct. hansurt), hvorfra den 

æder sig ned i stængelen. 

Arten er taget både i Skåne og Nordtyskland og kan sik- 
kert også findes i Danmark. Maj-juli.) 

13. Lobésia Gn. 

3's følere uden hår. Palperne middellange, 

fremadrettede. Brystet med en lille dusk. I forv. 

udgår ribbe-10 nær 11 og forløber parallelt med 

denne. I bagv. er 7 og 6 meget nær hinanden ved 

udspringet, 5 nær 4, og 4 og 3 meget nær hin- 

anden ved udspringet. : 

HERDER ES Ha HD Pave SKI E hs 12: 

" Forv.s grundfarve rustgul med nogen mørk 

iblanding. Rodfeltet med mørkere pletter og tvær- 

streger. På randen lidt inden for midten en tre- 

kantet, sort plet, som er forbundet med kanten 

med nogle lyse streger. På kanten lidt uden for 

midten en stor, trekantet, sort plet med nogen 

blålig iblanding; den er forbundet med en lig- 

nende, men mindre plet på randen ved hjørnet. 

Sømfeltet rustbrunligt, på kanten nogle hvide og 

sorte småpletter. Bagv. usædvanligt spidse, næ- 

sten trekantede, hos $ hvidlige med mørkere 

spids, hos 2 sortegrå.. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er mørkt purpurrød med hvide vorter og lysebrunt 

hoved og nakkeskjold. Den lever i juli-aug. på slåen, eg, birk, 
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Rhamnus (vrietorn), Solidago (gyldenris) og Anchusa (okse- 

tunge), der angives også i træknuder på Juniperus (enebær). 

Udbredt og temmelig alm. Maj/,—juni. 

14. Cymolbmia Ld. 

gs følere hårede. Brystet med dusk. I bagv. 

er ribbe 7 og 6 meget nær hinanden ved udsprin- 

get, 5 nær 4. 3% har en hårpensel på bagskinne- 

- benene, og på bagv.s rand en fremstående lap. 

1. C. hartigiåna RØtzbg. Tavle XXIII, fig. 13. 

Hovedet hvidligbrunt. Forv.s rodfelt blågråt 

med sort iblanding i form af pletter og tværstriber, 

udad begrænset af et smalt, rustbrunt bånd og 

en fin, sølvgrå linie. Midtbåndet rustgult til rust- 

brunt, udad takket og uregelmæssigt sortebrunt 

begrænset; det når ikke kanten, som her ligesom 

sømfeltet er mørkt blåliggråt med sortebrune plet- 

ter: flere mindre på kanten, een som et tværbånd 

fra kanten til sømmens midte og een ved hjørnet. 

På tværribben en hvidlig prik. Frynserne blygrå. 

Bagv. sortegrå med brunligt skær. V. 7—8 mm. 

Larven er bleggrøn med gulbrunt hoved. Den lever okt.— 

maj mellem sammenspundne nåle på gran. 

Hidtil fundet: Bornh. (Rønne, Vang, Gudhjem, Svaneke, 
Frennelund, Ølene), Sjæll. (Kregme, Gentofte, Præstø fed, 
Grunderup), Loll. (Roden skov), Falster (Hannenov, Gedser), 
Møen (Ulfshale, Klinten). Juli. 

15. Endothénia Stph. 

3's følere hårede. Palperne middellange, Frem 

adrettede. Brystet med dusk. Ribbe 7 i forv. for- 
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. løber adskilt. I bagv. er 7 og 6 stilkede, 5 nær 4, 

samt 4 og 3 fra samme punkt. $ har en hårpensel 

" på bagskinnebenene, og bagv.s rand er foldet ind 

over vingen. Hos alle arterne er 3's genitalorganer 

meget ensartet byggede, valverne er meget lange 

og smalle, uncus i spidsen bred og besat med 

torne se he 273: 

Oversigt over arterne. 

is orv. med” hvidt søm fee SS SE SSEER 1. sellana. 

HOEVv-sssøn et kk VSSE Rask 2. 

2. Forv. mørkt askegrå eller SORLESRA ERE DSER Sy 

Forv. gulligbrune til mørkebrune ...........…. Å. 

3.. Forv. med sort midtbånd; på begge sider af dette 

lysere aske ST ER FE SEER TRENDS 2. carbonana. 

Forv. næsten ensfarvet gråsorte, med okkergullig 

eller: sulliggrå randplet 1.2 2.2. 3. nigricostana. 
> 

4. I forv.s midte en ret stor, mørk, trekantet plet 

med sorte streger; sømmen svagt konkav 

5. antiquana. 

I forv.s midte en utydelig, brunlig plet; sømmen 

konveks SEE ESS NET: ES VeS UPS JELGRS 4. ericetana. 

IE SØS I ISEN nå aA TA KE MA TD 9, DVÆG Tr LÆRE fo 

Forv.s rodfelt og midtbånd sortebrune med 

lysere partier og iblanding af sorte pletter og stre- 

ger. Partiet mellem rodfelt og midtbånd gullig- 

hvidt med skyggeagtig, blågrå iblanding. Søm- 

feltet hvidt eller gullighvidt med en sort prik i 

midten; langs sømmen en trekantet, mørk plet, 

bred ved spidsen, spids ved hjørnet, med sorte 

punkter og streger. På kanten en del sorte små- 

pletter, . Frynserne mørkebrune :med sort rod- 
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linie, i hjørnet hvide. Bagv. hos & hvidliggrå, hos 

2 grå; hos begge køn mørkere langs sømmen. 

V. 6,5—7,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i sept.—maj i blomster- 

kurvene af Cetaurea (knopurt). 

Kun fundet få steder. Bornh. (Melsted, Blemmelyng, Års- 
dale, Frennelund), Sjæll. (Tisvilde), Jyll. (Gindeskov, Skive). 
2 kuld: maj/,—juni/, og juli/,—aug. 

2:E. carbonåna Dbld.”Tavle XXIV; fig 25 
Forv.s grundfarve mørkt askegrå med sorte 

pletter og tværstreger; det sidste særlig i søm- 

feltet. Rodfeltet, midtbåndet og en trekantet plet i 

vingespidsen sortegrå med sort iblanding, noget 

udviskede; midtbåndet mørkest og bredest på 

kanten. På kanten små, sorte og hvidlige pletter. 

Bagv. sortegrå. V. 5—5,5 mm. 

Larven er gullighvid: med lysebrunt hoved og nakke- 

skjold. Den lever sept.—maj i roden af Ajuga reptans (kry- 

bende læbeløs). 

Kun fundet på Falster (Hannenov). Juli. 

3. E:nigricoståna Hw. Tavle XXIV, 4183: 

Forv.s grundfarve sortegrå med brunligsorte 

streger. Rodfeltets ydre begrænsning vinkelbøjet, 

sort. Midtbåndet ret smalt, halvdelen ved kanten 

sort, halvdelen ved randen okkergulligt til gullig- 

gråt. Nogle små, sorte kantpletter i sømfeltet. 

Bagv. mørkt brunliggrå. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er bleggul med gulbrunt hoved. Den lever sept.— 

maj i stængelen — overvintrer i roden — af Stachys silvatica 

(skov-galtetand). 
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På fugtige steder i skovkrat, udbredt og fundet i hele 
landet. Juni. 

4. E.ericetåna Westw. Tavle XXIV, fig. 4. 

Hoved og bryst mørkt rødligbrune. Forv.s 

grundfarve grålig rødbrun. Tegningerne temme- 

lig svage: en mørkebrun skygge på kanten ved 

roden; et mørkebrunt midtbånd fra kanten når 

ikke randen. I sømfeltet 2 tynde, mørkebrune 

eller gulbrune tværstreger; den indre når ikke 

kanten og er oftest forneden forbundet med midt- 

båndet; den ydre fra kanten til hjørnet. På kan- 

ten en del mørkebrune småpletter. Tegningerne 

"varierer meget i tydelighed. Bagv. ret mørkt brun- 

liggrå. V. 7—9 mm. 

"Larven er hvidlig med brunt hoved og gult nakkeskjold. 

— Den lever sept.—maj i roden af Stachys- arvenis (ager-galte- 

tand). 

Udbredt og fundet i alle landsdele. Juni/,—aug./,. 

ss. b-antiquana Ho Tayle XXIV. f12:5: 

Forv.s søm svagt konkav, grundfarven lys 

okkerbrunlig med mere eller mindre hvidlig og 

brun iblanding. Rodfeltet svagt rødligbrunt. »/, 

fra roden en skrå, stregformet, mørkebrun plet. 

I vingemidten en mørkebrun, trekantet plet med 

iblandede sorte streger, forbundet med kanten 

med en mere eller mindre tydelig, mørk skygge. 

I sømfeltet ved hjørnet en lille, mørkebrun plet 

og fra spidsen til sømmen lidt over hjørnet en 

indad vinkelbøjet, mørkebrun stribe, forlænget 

indad som en mørk skygge. Ofte er tegningerne 
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meget utydelige, helt dækket af mørkebrun eller 

blåligbrun bestøvning. Bagv. fra lysere til mør- 

kere brunliggrå. V. 9,5—11,5 mm. 

Larven er gullighvid med brunt hoved og bleggult nakke- 

og endeskjold. Den lever sept.—maj i roden af Stachys arven- 

sis (ager-galtetand). 

Alm. udbredt. Juni/,—aug./,. 

16. Apotomis Hb. 

Som foregående slægt, men adskiller sig ved, 

at ribbe 7 og 6 i bagv. ikke er stilkede. 3$'s genital- 

organer er også her meget ensartede, med over- 

ordentlig lange og smalle valver og spids uncus, 

se fig. 27b. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv.s sømfelt indåd rent hvidt eller gullighvidt, 

indad meget mørkt begrænset............... 4. 

Forv.s sømfelt gråt eller grålighvidt, indad ikke 

så kontrastrigt begrænset................... DE 

2. Forv.s midtbånd med sort længdestribe i vinge- 
2 AU KO BEF 0 EPE spr SEERNE RENEE SER BØR DUE SRE TERE SE RES ENES GE SAS SEE 3. 

Forv.s midtbånd uden sort længdestribe.. inundana. 

3. Forv. med mørk stribe på randens midte 

2. hartmanniana. 

Forv. uden mørk stribe på randens midte 

1. semifasciana. 

4. Det hvide sømfelt begynder midt på kanten. 5. 

Det hvide sømfelt begynder på kanten >/, fra IRdEn 6. 

5. Korv. åd spidsen hvide LL. i betulaetana. 

Forv. i spidsen mørke.............. 7. sororculana. 

6. Bagv.s underside sortebrun, ensfarvet... 6. sauciana. 

Bagv.s underside lysegrå, ofte med mørke pletter 7. 
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7. Forv. med hvid iblanding indenfor midtbåndet 

| 3. corticana. 

Forv. uden sådan hvid iblanding eller kun med 

hvidtspås kanen saga bl gs 5. capreana. 

1: A''semifasciåna Hw.-Tåavde. XXIV; fig..6. 

Hoved og bryst grå. Forv.s grundfarve grå med 

mere eller mindre hvidlig iblanding; undertiden 

fremtræder sømfeltet ved spidsen næsten hvidt 

med grå tværstreger og pletter. Rodfeltet kantet af 

en mørk, noget bølget linie, som ikke når randen. 

Midtbåndet mere eller mindre brunliggråt, bredt 

på kanten og afsmalnende til vingemidten, hvor 

det ender med en sort længdestreg. I sømfeltet 

mere eller mindre tydelige, smalle, mørke tvær- 

streger. Bagv. grå, lysest ved roden. V. 8—10 mm. 

Larven er grøn med mørkere ryglinier og grøngult hoved 

og nakkeskjold. Den lever i. april-juni på pil, som ung i rak- 

"lerne, som voksen mellem sammenspundne blade i skud- 

spidserne. 

Udbredt og fundet i hele landet. Juli-aug./,. 

AA hartmanndåna LÆ (scriptåna ”HBb.). 

Favle XXEV; 10: 7. 

Ligner foregående art, men adskiller sig ved 

følgende: forv. noget smallere, grundfarven med 

mere brunlig iblanding. Midtbåndet forløber 

skråt udåd fra kanten og når helt til randen i 

nærheden af hjørnet; det er i midten afbrudt af 

en lys linie. På randens midte en gråbrun, noget 

udvisket stribe. Bagv. grå, ved roden lysere. 
V. 8-10 mm. | 
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Larven er lysegrøn med brunt hoved. Den lever i maj 

mellem sammenspundne blade på. gamle, smalbladede pile. 

Kun få findesteder. Bornh. (Vang, Svaneke), Sjæll. (Kø- 
benhavn, Nyråd), Falster (Hannenov, Mellemskoven), Fyen 
(Odense, Vejrupgård, Avernakø). Juli. 

3. A. corticåna Hb. Tavle XXIV, fig. 8. 
Artens særlige kendetegn er de hvide pletter i 

forv.s rodhalvdel. Den indre, mørke del af vingen 

"når på kanten til ”/, fra roden; farven er mørkt 

brunliggrå med sort iblanding, navnlig i midt- 

båndet, som indad skyder et mørkt fremspring 

til rodfeltet og udad har 2 indadgående hak. Søm- 

feltet hvidt med grå og sorte streger og prikker 

langs sømmen og kanten. Bagv. brunliggrå, lidt 

lysere ved roden. V.9,5—10,5 mm. 

Larven er grågrøn med hvide vorter; sort, gulplettet ho- 

ved samt gult, sortkantet:nakkeskjold. Den lever i maj-juni 

mellem sammenspundne blade på birk. 

Alm. udbredt. Juni—juli. 

AA capreana HbETavie KXIV hs 9: 

Forv.s indre, mørke del noget lysere end hos 

den foregående og efterfølgende art, mørkt grålig 

med lidt iblandet hvidliggråt i mellemfeltet og 

iøvrigt med sorte pletter og længdestreger og nogen 

rustbrun bestøvning. Den mørke del når på kan- 
ten til ?/, fra roden; den er noget bølget og med 

skarp indadgående spids omtrent i midten. Søm- 

feltet hvidt med mørke tværlinier og pletter på 

kanten; ofte med 3 korte, sorte længdestriber nær 

spidsen. Bagv. brunliggrå. V. 9—10 mm. 
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Larven er grågrøn med gulgrønt hoved. Den lever i maj— 

juni mellem sammenspundne bladknopper på Salix caprea 

"(selje—pil); også elm, birk og el angives som foderplanter. 

Ret hyppig i skove og ved gærder. Juni/,—juli. 

5: År betulaetaåna Hw.: Tavle XXIV; fø: 10: 

Den indre, mørke del af forv. når på kanten 

til noget over midten: den er blåligt gråsort med 

en hvidlig længdestribe fra roden til lidt før vinge- 

midten, undertiden med yderligere lidt hvidlig 

iblanding, samt med iblandede, sorte pletter og 

længdestreger. Sømfeltet hvidt med kun ret svage, 

grålige pletter og tværlinier. Grænsen mellem den 

mørke og lyse del næsten lige, kun lidt bølget og 

takket. Bagv. ret lyst brunliggrå. V. 9—10,5 mm. 

Larven er grøn med gullige ledindsnit og gullige vorter, 

grågrønne længdestriber, gulgrønt hoved og bleggrønt nakke- 

skjold. Den lever i maj-juni på birk. 

Udbredt. Juli/,—aug./,. 

GEA sororceulåarna Zell. Tavle XXIV, fig. 11. 

Forv. smallere end hos slægtens øvrige arter. 

Den indre, mørke del når på kanten til vinge- 

midten; den er brunligt sortegrå med iblandede 

sorte pletter og streger og hvidlig bestøvning, 

navnlig i mellemfeltet på kanten; den ydre be- 

grænsning ret skrå, svagt bølget og takket. Søm- 

feltet hvidt, undertiden gulligt, i spidsen en sorte- 
grå skygge, med grå tværlinier og kantpletter, 

samt med nogle korte, sorte længdestreger. Bagv. 

. grå, lysere ved roden. V. 8—9,5 mm. 
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Larven er gulgrøn med gult eller grågrønt hoved og lyse- 

grønt nakkeskjold. Den lever i 55 —sept. mellem sammen- 

spundne blade på birk. 

Meget udbredt i Nordsjæll., herudover fundet: Holme- 
gårds mose, Bromme; samt Falster (Horreby lyng, Sillestrup 
strand), Fyen (Brahetrolleborg), Jyll. (Husby Klitplantage). 
Maj/—juni/,. 

1 Sa tea a- Hh Tavle SS EVE 2 

Forv.s indre del meget mørk: blåsort med 

nogen hvidlig iblanding samt sorte pletter og stre- 

ger; dens ydre begrænsning noget bølget, med 

skarp indadgående spids omtrent i midten, om- 

trent som hos capreana. Sømfeltet gullighvidt med 

sorte prikker og korte længdestriber, i spidsen og 

langs frynserne sortegrå. Frynserne sortegrå, 

hjørnet gullighvide. Bagv. meget mørke (dette er 

artens særlige kendetegn), brunligt sortegrå, på 

undersiden endnu mørkere. V. 7,5—8,5 mm. 

Larven er grøn med lysere underside og hvide vorter; gult, 

brunt eller sort hoved; gult eller grønt, sortkantet nakke- 

skjold. Den lever i april-maj mellem sammenspundne blade 

på Vaccinium myrtillus (blåbær). 

Kun fundet få steder. Bornh. (Vang, Ølene), Sjæll. (Geel 
skov), Jyll. (Rye, Hald, Dronninglund storskov, Vesterskoven 
Silkeborg, Himmelbjerget, Fladbjerg). Juni/,—juli/,. 

(A. inundåna Schiff. 

Forv.s kant stærkt buet, grundfarven blågrå - 

med brun iblanding; overalt med fine, mørke 

tværlinier og med en brunlig stribe fra midten af 

sømmen skråt fremad mod kanten. På tværrib- 

gen en lille, rund, hvid plet. Frynserne med lysere 



Fig. 27. $-genitalorganer hos: a. Endothenia sellana, b. Apotomis 

sororculana, c. Argyroploce pruniana, d. Å. variegana, e. Å. ochro- 

leucana, f. AÅ.rurestrana (efter Benander). x 25. 

kwilhelm van Deurs: Sommerfugle. 14 
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og mørkere grå pletter, rodlinien sort. V.9,5— 
10,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at leve i maj-juni 

på Populus tremula (bævreasp). 

Arten er fundet i Tyskland, Sverige og Finland og kunne 
muligvis også findes her i landet. Juni-—juli.) 

Fig. 28. Ribbenet hos Argyroploce pruniana. . 

17. Argyroplåce Hb. 

Som foregående slægt; 3's genitalorganer er dog 

anderledes, se fig. 27c og følgende; de er i mange 

tilfælde et godt skelnemiddel mellem nærstående 

arter. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. med rosenrød plet på kanten udenfor midt- 

Bandet eN ENE ER SINE RR ES Ge: 2. 
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11: 

12. 

13. 
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Den røde plet forbundet med en anden rød plet 

Medshjørnet SELER SNEDE EDER 6. roseomaculana. 

De 2 røde pletter ikke forbundne... 7. dalecarliana. 

Forv.s sømfelt hvidt eller gulligt, i stærk kontrast 

til det meget mørke midtbånd .............. Å. 

Forv.s sømfelt enten gråt eller ikke påfaldende 

kyserefendsmidtb andet ss SEES DS SKEER 9. 

Forv. med hvidt tværbånd udenfor rodfeltet 

19. bipunctana. 

Forv. i det højeste med hvide pletter udenfor 

FORF SEES SS SEEREN ES TESS EDI TE 5; 

Forv. med hvid plet på kant og rand udenfor rod- 

KS) ES] SØE IS ESS ER DRE Mak Ed Br 20. charpentierana. 

Forv. uden hvidt lige udenfor rodfeltet........ 6. 

Forv.s sømfelt med en lille, sort plet udenfor 

MULE Ad ESS SER RR RR We 

Forv.s sømfelt højest med ganske små, sorte prik- 

Fer Me RESENS DE re ER 8. 

Forv.s: sømfelt rødliggult............. 5. dimidiana. 

Forv.s sømfelt hvidt eller gullighvidt.. 3. variegana. 

Forv.s sømfelt gulligt, frynserne gule 4. ochroleucana. 

Forv.s sømfelt hvidt, frynserne overvejende sorte 

2. pruniana. 

Forv. med bred, hvid stribe langs randen 1. salicella. 

Forv. uden hvid stribe langs randen........... 10. 

Forv. med stor, trekantet, hvid plet på kanten 

. schreberiana. 

Forv. uden en”sådansplet As REE DE ER Jets 

Forv.s mellemfelt bredt, gult, med tynde, mørke, 

bølsede tværlmierss se Se 18. latefasciana. 

Forsand art sas va PEER er 2: 

Forv. overvejende sorte eller grønligsorte med 

sølvblålinier ogs prikker SE ES NESS SEEST IIS 

Forvanderledeso FEE SSR STER ers 15. 

.Forv. med mange, stærkt gule småpletter.. ne 

Forv. kun på kanten med små, ofte meget utyde- 

lige Fsule pletter SS ENE 22. lacunana var. 

14= 



14. 

15. 

16. 

1% 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
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Både forv.s og bagv.s frynser gule på et stykke 

lrdtsbag spidsen ar SS SEES 9. siderana. 

Frynserne gråsorte med kun lidt gullig iblanding 

10. textana. 

Forv.s frynser stærkt gule ved hjørnet, iøvrigt 

sortebrune med små, gule pletter... 11. penthinana. 

Forv.s frynser ikke stærkt gule ved hjørnet..... 16. 

Forv. med mange, rødligt glinsende, sølvagtige 

tværlinier.......... SØRE SE: gr SENE 13. mygindana. 
For anderle des EEN SEE ARS ER MEN AS 16. 

Forv. på randen ved hjørnet med mørk, oftest lyst 

Kantetplete oa læne M BENSRES SES ENE er 26. 

Forvsudenen sådan plet: RSS LE SEE 18. 

Forv.s rodfelt tydeligt afgrænset, mørkt....... 24. 

Forv. uden afgrænset rodfelt .................: 0: 

Forvsysrundtarve 853 aa REESE ENE 20. 

Forv.s grundfarve gullig, brunlig eller rødlig..... 21. 

Mindre art, forv.s grundfarve lyst grønliggrå 

15. rufana var. 

Større art, forv.s grundfarve brunliggrå 

g i 14. branderiana. 

Forv. med mørkere midtbånd ........... 17. striana. 

Forv. uden mørkere midtbånd................. 22. 

Forv. med mange, blyglinsende tværlinier 

12. arbutella. 

Forv. uden blyglinsende tværlinier ............. 23. 

Forv. med rosenrød nettegning ...... 16. purpurana. 

Forv. med rustbrun nettegning .......... 15. rufana. 

Forv. med tydeligt midtbånd.................. 25. 

Forv. uden eller med uregelmæssigt og udvisket 

Mid tbån dt eter re re 14. branderiana vår. 

Forv. gullighvide med mørkt rodfelt og midtbånd 

i 31. bifasciana. 

Forv. mørkt rustbrune med 2 hvidlige tværlinier 

8. tiedemanniana. 

Forv.s grundfarve hvidlig, med jævnt fordelt 

sortebrun nettegning bestående af streger og 

Pletter sa SEN STS DER RES EK srt 33. hercyniana. 



27. 

28. 

29. 

30. 

31 

32k 

35 

34. 

35. 

36. 

KHobyranderle des SAS REESE ODENSE 27. 

Forv.s grundfarve hvidlig med mere (2) eller min- 

dre (3) tydeligt, mørkt rodfelt, midtbånd og 

VAT ET SØEN SEE EREEESE En 32. dissolutana. 

Forv. i sømfeltet med tydeligt, mørkt tværbånd 

fra eller bag midten af sømmen imod eller helt 

[Er ANE 19 | Ere) NT år 2 3 733 SEE: BEER ERNE SEDES BES EGE SER TERE NERE Eee 28. 

Forvstrynser Føde ENIS 29. 

Forvsstrynser Ikk ET øl SER ES 5: ke 

Forv.s midtbånd afbrudt af lys længdelinie 

flavipalpana. 

Eorv:s midtbånd ikke afbrudt ÆT HS 30. 

Palperne fremadrettede, endeleddet meget kort 

; 24. cespitana. 

Palperne opadstigende, endeleddet temmelig langt 

doubledayana. 

Forv.s grundfarve grønligt okkergul med grønligt- 

olivenbrune tværbånd og 5 svagt glinsende, bly- 

Sr EVÆæL ner see se ER EEN SE 30. metallicana. 

Horvæanderle des RE SER ASE ae ET. SÅR 

Midtbåndet udad begrænset af en næsten lige, lys 

linie fra kanten til hjørnet.......... 23. rivulana. 

Midtbåndets ydre, lyse begrænsning bøjet eller 

Elo DENS ESS IE, mager ADSENSE PER ÆERe ØE FOR GERE LADES. SD Ee BSL 

Forv.s rodfelt delt af en tydelig, sølvglinsende 

tværlinie; tegningerne rustrøde.... 29. schulziana. 

Forv.s rodfelt uden tydelige, sølvglinsende tvær- 

linier: teshingerne ikke rustrøde 3 MISES 34. 

Den sølvglinsende tværlinie ved forv.spidsen ud 

sår frå densyderster lyse-kantplet 3 3 39: 

Den sølvglinsende tværlinie ved forv.spidsen ud- 

går på kanten indenfor den yderste, lyse kant- 

[DU KA BA EF en SEEK SEEST SEE, SSSERERSE SM SB SE ESS SEde] TESTES ESS REE Ble 

Forv.s 2 yderste, lyse kantpletter tydeligt adskilte 

turfosana. 

Forv.s 2 yderste, lyse kantpletter sammensmeltede 36. 

Forv.s midtbånd med tydelige, sorte længdelinier 

28. palustrana. 
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Forv.s midtbånd uden tydelige, sorte længdelinier 

27. micana. 

37. Forv. lange og smalle med skrå søm 21. rurestrana. 

Foryskorteror brede RE ERR Re 38. 

38. Forv.s mørke tværbånd i sømfeltet bredere mod 

Kanten ESS SENERE eo er EDEN REN SE 26. urticana. 

Forv.s mørke tværbånd i sømfeltet af konstant 

bredde eller smallere mod kanten ........... 39. 

39. Forv.s sølvlinier blålige, mindre art... 22. lacunana. 

Forv.s sølvlinier ikke blålige, større art 25. umbrosana. 

1. A. salicélla L. Tavle XXV, fig. 1. 

Hoved og bryst hvide med mørkegrå pletter. 

Forv.s grundfarve brun med sorte småpletter og 

nogle større, blågrå pletter og en blågrå stribe 

langs sømmen. Rodfeltet og en bred stribe langs 

randen hvide, med sorte pletter på randen ved. 

roden, undertiden med grå skyggestribe langs 

randen og nogle mørke smapletter på randen. 

Bagv. ret mørkt brunliggrå, lidt mørkere mod 

sømmen. V. 10—11 mm. 

Larven er rødbrun med sorte vorter, sort hoved og nakke- 

skjold. Den lever i maj mellem sammenspundne blade på pil 

og poppel. 

Alm. udbredt. Juni/,—juli. 

2. Å. pruniåna Hb. Tavle XXIV, fig. 13. 

Forv. korte og brede, fra roden til sømfeltet 

sortebrune med blåsort iblanding og sorte stre- - 

ger; det mørke parti når på kanten til vingemidten 

og er udad uregelmæssigt begrænset; den. sorte 

plet på tværribben ligger i det mørke parti. Søm- 

feltet hvidt med 3 små, sorte kantpletter og i spid- 
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” sen en bronceglinsende, sort plet; langs frynserne 

og strækkende sig ind mod tværribbe-pletten med 

blåliggrå skygge. Frynserne brunligsorte, svagt 

lysttavlede, ved hjørnet hvide. Bagv. grå. 3's 

genitalapparat se fig. 27c. V. 7—9 mm. 

Larven er grøn med sorte vorter; hoved, nakke- og ende- 

skjold sorte. Den lever i maj på Prunus (kræge), navnlig 

P. spinosa (slåen), også fundet på røn og tjørn. 

Overalt meget alm. Juni-juli/,. - 

3. Ar. variesana HHb:Favle XXVfig. 2: 

Ligner foregående art, men er større med læn- 

gere og smallere forv. Forv.s mørke del inden for 

sømfeltet noget lysere, med mere blåliggrå iblan- 

ding og tillige med en del hvidlige skæl. Søm- 

feltet hvidt eller gulligt, med mange, meget små, 
"sorte kantpletter; i spidsen en rundagtig, grå plet; 

en del sølvstriber og lyst gulliggrå skyggepletter, 

navnlig langs frynserne. Den sorte plet på tvær- 

ribben ligger uden for vingens mørke del; den 

er stregformet og under den findes en mindre, 

ligeledes sort plet. Frynserne grå med lidt mør- 

kere tavl, ved hjørnet lyse. Bagv. grå. &'s valve 

se fig. 27d. V. 9—10,5 mm. 

Larven er mørkt grønliggrå med sorte vorter; hoved, 

nakke- og endeskjold sorte. Den lever i maj, først i knopperne, 

senere mellem sammenspundne blade på adskillige træer og 

buske (æble, røn, blomme, tjørn, birk, el, pil m. m.); på 

frugttræer kan den optræde skadeligt. i; 

" Alm. udbredt, særlig i haver. Juni/,—juli/,. 
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4Æ-Asochroleucåna Hb-Tayle XXV--fie 30 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: den mørke del af forv. brun med 

gulgrå og sort iblanding. Sømfeltet lyst okkergult 

med rødligt skær; med en del grå og sorte små- 

pletter på kanten; nogle grå pletter og sorte prik- 

ker ud for midten af midtbåndet; i spidsen og 

langs sømmen nogle grå pletter. Den sorte plet 

" på tværribben sammenhængende med midtbån- 

det. Frynserne rødliggule med tydelig, mørk rod- 

linie. Bagv. lysere end hos foregående art. J's 

valve se fig. 27e. V. 9—10,5 mm. 

Larven er mørkegrøn med mørkere ryglinie; sorte, lyst- 

ringede vorter; hoved og nakkeskjold mørkebrune. Den lever 

i maj mellem sammenspundne blade på rose og æbletræer.- 

Hidtil fundet: Sjæll. (Hundested, Nøddebohuse, Tisvilde, 

Kregme, Hillerød, Allerød, Gentofte, København, Strøby 

jerne), Loll. (Nagelsti enge, Roden skov), Falster (Hannenov, 
Sillestrup strand), Fyen (Odense, Fåborg), Jyll. (Horsens). 
Juli-aug./4. 

5. A. dimidiåna Sodof. Tavle XXV, fig. 4. 

Forv.s rodfelt mørkt blågråt med sorte tvær- 

linier. Mellemfeltet rødlighvidt med mere eller 

mindre mørkt blågrå iblanding, særlig i midten 

og på randen, samt med sorte prikker. Midtbån- 

det mørkt brunligt med sorte pletter og blålig 
iblanding. Sømfeltet rødliggult med brune kant- 

pletter og blegt brunlige tværstriber. Artens sær- 

lige kendetegn er den store, runde, sorte plet på 

tværribben; den ligger uden for midtbåndet. 

Frynserne brunliggrå, ganske svagt lysttavlede, 
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” ved hjørnet gullighvide, med mørk rodlinie. Bagv. 

… brunliggrå med ganske svag, mørkere nettegning. 

V. 7,5—9 mm. 

Larven er mørkt grøngrå med sorte vorter, sort hoved og 

nakkeskjold. Den lever i aug.—cokt. mellem sammenspundne 

blade på birk, undertiden også på pors og pil. 

Udbredt; fundet i de fleste landsdele. Maj/,-juli/,. 

(A.schreberiåna L. 

Forv. mørkt brungrå med blågrå tværlinier. På 

kanten mellem midten og spidsen en stor, tre- 

kantet, hvid plet. V. 9,5—11 mm. 

Larven er lysegrå med sorte vorter; sort hoved, nakke- 

og endeskjold. Den lever i april-maj i et sammenrullet blad 

på Prunus padus (hæg). 

Arten er fundet i Skåne og kan antagelig også findes i 
Danmark. Juni.) 

6. A.roseomaculåna H.S. Tavle XXV, fig. 5. 

Forv. brunligsorte med blågrå iblanding. Mel- 

lemfeltet antydet ved et par rødliggrå pletter på 

kanten. I det indre sømfelt på kanten en stor, 
rosenrød plet, som er forbundet med en hjørne- 

plet af samme farve; hvor de berører hinanden 

findes nogle sorte småpletter. Vingespidsen brun- 

ligsort med lysere, rødlig iblanding af pletter og 

streger. Frynserne mørkt gråligbrune, ved hjørnet 

rødlige. Bagv. mørkebrune med lidt lysere — grå- 

lige — frynser. V. 8-9 mm. 

Larven er mørkegrøn med sortebrunt hoved SE nakke- 

skjold. Den lever i et bådformet sammenspundet blad fra 

efteråret til maj på Pyrola (vintergrøn). 
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Kun fundet: Bornh. (Sandflugtsskoven ved Hasle), Sjæll. 
(Tisvilde). Juni. 

7. Å.dalecarliåna Guen. Tavle XXV, fig. 6. 

Ligner foregående art, men er mindre. Forv. 

sortebrune. Mellemfeltet består af 2 af en mørk 

stribe adskilte tværlinier, som på kant og rand 

er rødlige, iøvrigt blågrå. På kanten uden for 

midtbåndet en firkantet, rosenrød plet, med 2—3 

"små, sorte kantpletter. Ved hjørnet en mindre, 

noget utydelig, rødlig plet. Sømfeltet iøvrigt sorte- 

brunt med sølvglinsende pletter og tværlinier. 

Frynserne mørkt brungrå. Bagv. brunligsorte. 

V. 6-7 mm. | 

Larven er som yngre grøngul, som voksen brunrød med 

brungult hoved og sortebrunt nakkeskjold. Den lever i en- 

ombøjet bladrand, fra efterår til begyndelsen af juni, på 

Pyrola (vintergrøn). 

Kun fundet på Sjæll. (Tisvilde). Juni/,—juli/,. 

8. A.tiedemanniåna Z. Tavle XXV, fig. 7. 

Forv.s grundfarve mørkt rustbrun med mange, 

fine, sorte tværlinier og 2 smalle, glinsende hvide, 

noget bølgede tværbånd. Midt på kanten 2 hvide 

småpletter, under dem nogle hvide punkter an- 

tydende et tredie, lyst tværbånd. I sømfeltet lige- 

ledes 2 hvide kantpletter samt en blyglinsende 

tværlinie. Bagv. sortegrå. V. 7—8 mm. 

Larven er sortebrun med næsten sort hoved og nakke- 

skjold. Den lever i maj-juni i stængelen af Equisetum (padde- 

rokke), hvor denne vokser i vand. . 

Hidtil fundet: Bornh. (Rø, Snogebæk), Sjæll. (Lyngby 
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. mose, Broksø mose), Loll. (Roden skov), Falster (Horreby 
lyng), Fyen (Odense, Snarup mose, Spæling mose), Jyll. 
(Hald), Fanø. Juni/—juli/,. 

JA srderana tr Tavle XXV 11258. 

Hoved og bryst gule med iblandede, sorte skæl. 

Forv.s grundfarve stærkt kromgul med som regel 

så megen sortebrun iblanding, at indtrykket er 

sortebrunt; med gule og sorte kantpletter og gule 

pletter og striber på vingen, navnlig i rodfeltet. 

Hele vingefladen er ret tæt besat med små, stærkt 

glinsende, sølvblå pletter. Frynserne på et stykke 

fra lidt bag spidsen stærkt gule, iøvrigt sorte. 

Bagv. sortebrune; frynserne belggule på et stykke 

lidt bag spidsen. V. 7—8 mm. 

Larven er mørkt rødbrun med sorte brystfødder og sort 

-nakke- og endeskjold. Den lever i maj-i sammenspundne 

blade på Spiraea salicifolia (rød spiræa) og forpupper sig i 

.et ombøjet blad. . 

Hidtil fundet: Bornh. (Vang, Dueodde), Sjæll. (ved Adserbo 
slotsruin, Birkerød), Falster (Bøtø), Jyll. (Stensbæk plan- 
tage), Fanø. Juni/,—juli/,. ; 

FOFAStex fans Hb Tayle XXV; fis 9; 

Hoved og bryst lyst rødligbrune med brungrå 

iblanding. Forv. ret brede, grundfarven lyst rød- 

ligbrun, langs kanten med sortebrune småpletter 

med lyse mellemrum, som er lysest i sømhalv- 

delen. Rodfeltet bredt, med tæt iblanding af sorte- 

brune tværlinier og pletter. Uden for rodfeltet et 
uregelmæssigt, sortebrunt tværbånd, der er smalt 

ved kanten og bredt ved randen, hvor det når 

. helt ud til hjørnet. I sømfeltet nær spidsen en plet 
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af samme farve, ofte forbundet med tværbåndet; 

begge med megen iblanding af blåligt-metalglin- 

sende pletter og streger. Langs sømmen en række 

gule pletter. Frynsernes rodlinie sort; frynserne 

gråsorte med nogen pletvis, gullig iblanding. 

Kanten på undersiden med 2—3 skarpt fremtræ- 

dende, gule pletter. Bagv. mørkebrune med Em 

gullige frynser. V. 6-7 mm. 

Larven er gullighvid med sortebrune vorter og bryst- 

fødder; hoved, nakke- og endeskjold sortebrune. Den lever 

april-maj i rodstokken af Scabiosa (skabiose) og Knautia 

(blåhat). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Jægerspris, Frederiksværk, Lang- 
bjerg, Esrom, Geel skov, Grønholt, Husum, København 

Grunderup), Fyen (Risinge, Fåborg). Juli-aug./,. 

11. Å. penthinåna Gn. Tavle XXV, fig. 10. 

Ansigt og palper gule, hovedet og brystet mørkt 

brungrå, halskraven og skulderdækkene med 

gullige hår. Forv.s grundfarve mørkebrun med 

mange, sorte og blyglinsende linier og pletter. 

Mellemfeltet antydet ved gullig bestøvning på kant 

og rand, mere eller mindre tydelig. Sømfeltet lige- 

ledes med nogen gul bestøvning i den indre del; 

på kanten 4 små, sorte, trekantede pletter adskilt 

af gult. Den mørke plet ved hjørnet stor, sorte- 

brun, kantet med blyglinsende linier. Sømfeltets 

ydre del af grundfarven, i spidsen en sort plet. - 

Frynserne mørkt brungrå med 2 små, gule pletter 

lige bag spidsen, i hjørnet stærkt gule. Bagv. 

mørkt brunliggrå, frynserne ved spidsen mørke, 

iøvrigt gule; med mørk rodlinie. V. 7—9 mm. 
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Larven er bleggul med sort hoved og nakkeskjold. Den 

lever sept.—maj i den nederste del af stængelen af Impatiens 

.(balsamin) i et spind. 

Kun fundet få steder: Sjæll. (Folehave skov, Jægersborg 
dyrehave, Ermelunden, Slagelse skov, Suså ved Næstved), 
Falster (Hannenov), Loll. (Maribo, Maltrup), Fyen (Sollerup). 
Juni-—juli/,. 

PSA akbu bla FTavle SANS As 1 

Hoved og bryst rødgule. Forv. gulligt rustrøde 

eller brunligt-røde med mange, temmelig smalle, 

stærkt glinsende, blygrå tværlinier. Bagv. grå. 

V. 6—7 mm. 

Larven er gulbrun med lysebrunt hoved og lysebrunt 

nakke- og endeskjold. Den lever i maj og juli på Arctosta- 

phylos (melbærris). 

Kun fundet i Jyll. (Lemvigegnen, Silkeborg, Århus, Vind 
sande ved Holstebro, Hellevad hede). 2 kuld: maj/,—juni og 
juli/,—aug. : 

kt Åsmysindåna Schf-Tavle XX VE-fis. 3. 

Hoved og bryst ret mørkt violetgrå. Forv.s 

grundfarve violetrød med mange, rødligt glin- 

sende, sølvagtige tværlinier. Et tværbånd af 

grundfarven er ofte tydeligt fremtrædende. Bagv. 

grå, mørkest hos 2. V.7,5—10 mm. 

Larven er rødbrun med sorte vorter, sort hoved og sort 

nakke- og endeskjold. Den lever i april-maj på Vaccinium 

(bølle), Myrica (pors) og Arctostaphylos (melbærris). 

Hist og her i åbne skove, ofte i ret stort antal, hvor bølle 

vokser, eller i moser med pors. Maj/,—juni/,. 

14: Asbranderrana LL -Favle XXVI) 10: 1: 

Den største danske Argyroploce. Forv. hos 

… hovedformen ensfarvet gråligbrune med svagt 
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antydede, mørkere tværlinier ved roden og i mid- 

ten. Var. viduåna Hb. (tavle XXVI, fig. 2) har 

forv.s grundfarve lyst gulliggrå med brungråt rod- 

felt og mere eller mindre tydeligt, mørkt midt- 

bånd. Bagv. grå, lysest hos $. V. 11—13 mm. 

Larven er mørkt grønlig med sorte vorter, sort hoved og 

sort nakke- og endeskjold. Den lever i maj i et sammenrullet 

blad på bævreasp. ; 

Hidtil fundet: Bornh. (Vang, Ringedal, Melsted, Snøgebæk, 

Dueodde), Sjæll. (Hundested), Falster (Mellemskoven, Bøtø), 
Loll. (Blands skifter), Møen (Ulfshale), Jyll. (Hald, Lang- 
holm, Løvenholm, Øland). Juli. 

ISA 5rufå ma7Se. Tavle XXV Hs 12 

Hoved og bryst okkerbrune. Forv.s grundfarve 

brunligt rustrød med mange, meget smalle og ikke 

særlig fremtrædende, parallele og vinkelbøjede 

sølvlinier. En form har forv.s grundfarve lyst 

gråligt-olivenbrun. Bagv. lysegrå. F's valve se 

fig. 29a. V. 7,5—9 mm. | 

"Larven er gullighvid med rødbrunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i april-maj i roden af Artemisia (bynke) og Tana- 

cetum (regnfang). 

På tørre steder. Bornh. (Åsedam), Sjæll. (Hillerød, Strøby 
jerne, Grunderup), Amager, Loll. (Billitze, Maribo, Nyråd), 
Falster (Hasselø, Nykøbing), Fyen (Risinge, Fåborg), Jyll. 
(Søndervig, Slettestrand, Skagen), Fanø. Juli-aug./,. 

16Æ purpuråna Hw: Tavles XXV 02513: 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: forv. længere og smallere med mere 

fremtrædende spids. Grundfarven mere rosenrød 

og tværlinierne rødligt sølvglinsende. Bagv. også 
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. lidt lysere. 3's valve tydeligt forskellig fra rufana's, 

se fig. 29b. V. 8,5—9,5 mm. 

Larven er gullighvid med rødbrunt hoved og okkergult 

nakkeskjold. Den lever i maj-juni på rødderne af Taraxacum 

(mælkebøtte) og Sonchus arvensis (skørtidsel). 

Hidtil fundet: Bornh. (Rønne), Sjæll. (Kregme, Hillerød, 
Birkerød, Lyngby, Boserup, Holmegårds mose, Bildsø, 
Præstø fed, Bisserup), Amager, Loll. (Høvænge, Nysted), 
Falster (Hannenov, Mellemskoven, Bøtø), Møen (Ulfshale, 
Høvblege), Fyen (Fåborg-egnen), Fanø. Juni/,—juli/,. 

SA strid Sehik. Tavle XXVI, fig. 4 3 

0273: 

Forv.s grundfarve varierer fra blegt okkerbrun 

til mørkebrun, ofte med rødligt skær; med tæt, 

mørkere nettegning. Rodfeltet kun svagt mørkere, 

mi regelen kantet af en mørk, bølget linie. Midt- 
båndet mørkt gråligbrunt, ret bredt på midten, 

.smallere mod kant og rand, uregelmæssigt be- 

grænset. Lidt inden for sømmen en mørk tvær- 

linie, som i spidsen ender med en endnu mørkere 

plet. Frynserne rødbrune med mørkere delings- 

linie. Bagv. grå, mørkest hos 9, som er en del 

mindre end-3.-V. $ 8,5—10, 9 7-8 mm. 

Larven er gullighvid med brunt hoved og gult nakke- og 

endeskjold. Den lever i april-maj i roden af Taraxacum 

(mælkebøtte). 

Udbredt og ret hyppig, på enge og græsmarker. Juni-aug. 

18. A. latifasciåna Hw. Tavle XXVI, fig. 7. 
Ansigtet gullighvidt. Forv.s grundfarve gul med 

mange, smalle, mørkebrune tværstriber; i søm- 
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feltet med blygrå striber. Rodfeltet og midtbåndet 

mørkt gråbrune; rodfeltets ydre begrænsning 

uregelmæssigt bølget; midtbåndet indad skarpt 

begrænset, udad mere eller mindre udflydende, 

ofte med mørk bestøvning ved randen lige til 

hjørnet. I sømfeltet en mørk skråstreg fra midt- 

båndets ydre begrænsning på kanten til midt på 

sømmen. Frynserne gule med mørk rodlinie og 
- enkelte, mørke pletter. Bagv. ret mørkt grå. 

V. 5—6 mm. i 

Larven er bleggul med sort hoved og rødligt nakkeskjold. 
Den lever i april-maj i spundne rør i mos på træstammer. 

I løvskove. Sjæll. (Rudehegn, Geel skov, Charlottenlund, 
Ordrup), Falster (Hannenov, Mellemskoven), Jyll. (Boller 
skov ved Horsens, Hobro, Egense ved Mou). Juli. 

19. A. bipunctåna F. Tavle XXVI, fig. 10. 

"Forv.s grundfarve gråsort, med nogen oliven- 

grønlig iblanding. Et hvidt, vinkelbøjet tværbånd 
begrænser rodfeltet udad; lidt over midten med 

udadrettet, noget udflydende spids; samt med en 

lille, sort kantplet. På tværribben en lille, hvid 
"plet. Sømfeltet hvidt med 2 sorte kantpletter og 

lidt mørk skyggebestøvning, langs selve sømmen 

en trekantet, gråsort plet, som er mørkest ved 

spidsen. Frynserne hvide med grålige Plet 

Bagv. sortegrå. V. 7—9 mm. 

Larven er mørkebrun med sort hoved og nakkeskjold. ; 

Den lever. i april-maj mellem sammenspundne blade på 

Vaccinium myrtillus (blåbær) og V. vitis-idaea (tyttebær). 

Kun fundet: Sjæll. (Hornbæk, Buresø og Maglemose i 
Grib skov), Jyll. (skovene ved Rye og Silkeborg, Skørping, 
Hald, Allerup bakker). Juni. 
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OSS eh arpentrer drab tavle XXVI 

fe 9% 

— Forv.s grundfarve blåligbrun med en del iblan- 

ding af mørkebrune pletter. Rodfeltet med lidt 

lysere bestøvning ved roden. Uden for rodfeltet 

et bredt, hvidt tværbånd, som i midten er afbrudt 

af en blåliggrå, noget metalglinsende plet, således 

at der dannes en firkantet plet på kanten og en 

lige så stor, uregelmæssig plet på randen med 

nogle mørkegrå småpletter på selve randen. Søm- 

feltet hvidt, bredt ved kanten og her med mørke 

kantpletter, smalt ved randen, med iblandede, 

uregelmæssige, brune pletter i midten og ved 

sømmen; ved spidsen en stor, rund, brun plet 

med pletvis, blålig bestøvning. Frynserne ved 

"spidsen gråbrune, bag denne hvide, midt på søm- 

men gråbrune, i hjørnet hvide. Bagv. grå med 

lyse frynser med mørk delingslinie. V. 8-10 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i april-maj på Aco- 

nitum variegatum (stormhat), muligvis også på Vaccinium 

vitis-idaea (tyttebær). 

Kun fundet på Bornh. (Ringedal). Juli. 

(A. doubledayåna Barr. 
Palperne opadstigende, midterste led med korte 

skæl, endeleddet temmelig langt. Forv. korte og 

brede, kanten temmelig stærkt buet; grundfarven 

okker-hvidlig med grå, stribet iblanding, på kan- 

ten med sortebrune pletter: Tegningerne okker- 

brune til rustbrune med sort iblanding; de består 

af: rodfeltet, hvis ydre begrænsning er bølget; 
Wilhelm van Deurs: SPEER . 15 

ES 
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midtbåndet, som udad har 2 skarpe fremspring ; 

en trekantet plet ved hjørnet, samt en mod kanten 

stærkt afsmalnende plet nær spidsen. Bagv. grå. 

V. 6 mm. 

Larven er ubekendt. 

Arten er fundet i England og Nordtyskland, på fugtige 
steder; den kan sikkert også findes i Danmark. Juli). 

21. A. rurestråna Dup. (lucivagåna Zell.). 
Tavle XXVI, fig. 8. 

Artens særlige kendetegn er forv.s form: de er 

smallere og mere langstrakte og har mere skrå 

søm end de øvrige, nærstående arter. Tegningerne 

grønligt-olivenfarvede med megen sort iblanding, 

mellemrummene grønligt-gule med gråhvide, bly- 

glinsende linier. Midtbåndets indre kant næsten 
lige. Frynserne hvidlige med mørke pletter og 

rent sort rodlinie. Bagv. grå. 3's valve se fig. 27 f. 

V. 7—8 mm. 

Larven er blegt brungrå med. lysebrunt hoved og sorte- 

brunt nakkeskjold. Den lever sept.—maj og i juni på Hiera- 

cium (høgeurt), Sonchus (svinemælk) og Vaccinium (bølle). 

Kun kendt i 1 dansk eksemplar fra Fyen (Christiansminde 
ved Svendborg 18. juli 1927). Fra -udlandet angives 2 kuld: 
maj/»—juni/, og juli/,-aug./,. 

22. AA: Tacundna Dup uTayle XXVI fe 192 

Arten er karakteriseret ved forv.s noget kom-. 

plicerede tegning. Grundfarven fra blegt okkergul 

til grålig-okkergul, med olivengrønligt skær og 

mange, mørkt gråbrune, smalle tværlinier og plet- 

ter, samt blålige, sølvglinsende tværlinier og plet- 
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ter... Tegningerne mørkt gråbrune med olivengule 

og sorte pletter. Rodfeltets ydre begrænsning ret 

stærkt bølget eller takket, navnlig med en kraftig 

indbugtning bag midten. Midtbåndet bredest ved 

randen og afbrudt af en mere eller mindre tydelig, 

smal, lys stribe lidt over midten. Sømskyggen når 

ikke kanten; den er lysere end rodfelt og midt- 

bånd og løber ud i frynserne lidt over hjørnet. 

I vingespidsen en mørk plet og på kanten mange, 

sortebrune småpletter, som er tydeligst i sømfeltet. 

Frynserne bleggule med mørk rodlinie. Bagv. ret 

mørkt grå. Hos var. rooåna de Graaf, tavle 

" XXVI, fig. 13, er forv. dækkede af mørk oliven- 

grønlig bestøvning, men med sølvlinierne og plet- 

terne tydelige. Bagv. også mørkere end hos hoved- 

sførmer. 3 s valve se frø: 290. V27;5=8,5 mm: 

Larven er meget variabel: mørkebrun, sortagtig, hvidlig- 

” grå, gullig eller grøn; med sort eller lysebrunt hoved og 

nakkeskjold. Den lever i maj-juni mellem sammenspundne 

hjerteblade på en mængde lave planter, men også på birk, 

pil og Rubus (klynger). 

Meget alm. overalt. Varieteten er særlig fundet i den syd- 
lige del af landet. Juni—juli. ; 

Astin alana-sSe Fayle: XXV 46841: 

Forv.s søm svagt indadbuet bag spidsen. Grund- 

farven glinsende hvidlig (undertiden mørkere, 

blåliggrå) med brune og grå bølgestriber. Tegnin- 

gerne skarpkantede, rustbrune til mørkebrune, 

med flere eller færre sorte skæl. Rodfeltet kantet 

med et bøjet tværbånd. Midtbåndet ret smalt; på 

midten indvendig med udadgående, ret skarp 

157 
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bøjning, udvendig med 2 udadgående spidser. 

På randen lidt inden for hjørnet en afrundet- 

trekantet plet, tydeligt adskilt fra midtbåndet. 

Sømbåndet skarpt afgrænset, udgår fra en mørk 

plet i frynserne lidt over hjørnet og forløber 

meget skråt over vingen, når ikke kanten. I spid- 

sen en stor, trekantet plet. I sømfeltet 3 større 

og 4 mindre, sortebrune kantpletter. Frynserne 

bleggule. Bagv. ret lyst grå. 9 er noget mindre 

end &. &'s valve se fig. 29d. V. 7—9 mm. 

Larven er mat gulgrøn med sort hoved og nakkeskjold. 

Den lever i maj-juni mellem sammenspundne blade, blom- 

ster eller endeskud af ribs, Galium (snerre), Genista (visse), 

el, Rubus (klynger) og andre planter. 

Udbredt og hyppig på enge og græsmarker. Juli-aug./,. 

24. A.cespitåna Hb. Tavle XXVI, fig. 6. 

Ligner foregående art, men er betydelig mindre. 

Forv.s søm ret skrå; grundfarven sølvglinsende 

hvidlig med stærk iblanding af mørkere, okker- 

gule til rødligbrune tværlinier. Kanten med 

mange, sortebrune småpletter. Tegningerne rust- 

brune. Rodfeltet udad noget takket, midtbåndet 

med 2 skarpe fremspring udad. Pletten ved hjør- 

net delvis sammenhængende med midtbåndet. 

Sømbåndet og den trekantede plet i vingespidsen 

omtrent som hos foregående art, men ofte noget 

mere udviskede. Artens særlige kendetegn er de 

rosenrødlige frynser. Bagv. grå. 92 er mindre og 

med smallere forv. end &. 3's valve se fig. 29e. 

V. 5,9—7 mm. 
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Fig. 29. $-genitalorganer hos: a. Argyroploce rufana, b. A. purpurana 

f. A. umbrosana, 

g. A. urticana, h. A. micana, j. A. palustrana. Xx 25. 
c. ÅA.lacunana, d. A. rivulana, e. A. cespitana, 



230 

Larven er brun med lysebrunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i maj-juni på gyvel, Thymus Hg 10 Statice 

(hindebæger) og kløver. 

Udbredt og ofte meget talrig på tørre, sandede steder. 
Juli-aug./,. 

(A. flavipalpåna H.S. 

Arten ligner meget cespitana; men forv. er 

bredere med mere bøjet kant og mindre skrå søm... 

De mørke tegningers farve mere olivengullig. 

Midtbåndet er afbrudt af en lys længdestribe; 

mellemrummet mellem midtbåndet og hjørne- 

pletten blygråt; hjørnepletten smallere. Frynserne 

er ikke så tydeligt rødlige. V. 5,5—7 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at leve på Thymus 

(timian). 

Arten er fundet i Skåne og kan muligvis også findes i Dan- 
Er Skal som den foregående søges på tørre steder. Juni- 

25. A. umbrosåna F.R. Tavle XXVIJI, fig. 1. 

Ligner meget den følgende urticana, men ad- 

skiller sig ved følgende karakterer: den er gen- 

nemsnitlig lidt større og lidt mere bredvinget; 
forv.s grundfarve lysere, mere hvidlig; midtbån- 

det lidt over midten afbrudt af en lys længde- 

stribe; sømbåndet er bredt ved sømmen og smal- 

lere og tilspidset mod kanten, ofte er det reduceret 

til en ret lille plet ved sømmen. Bagv. grå. I's 

valve se fig. 29f. V. 8,5—9,5 mm. 

Larven ligner meget den følgende arts og har samme levevis. 

I fugtig ellekrat, udbredt og ofte talrig. Juni/,-juli/,. 
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GA mr tre an ab Pavle XXVTE 22: 

Forv.s grundfarve blegt okkergul til rødliggul 

… med sølvhvide tværlinier og mange, sorte kant- 

pletter. Rodfeltet mørkebrunt med sorte tvær- 

linier, ydre begrænsning bølget og takket. Midt- 

båndet ligeledes mørkebrunt, indre begrænsning 

svagt bølget, udad med 2 mere eller mindre tyde- 

lige, spidse fremspring. Hjørnepletten mørkebrun, 

sortkantet, mere eller mindre sammenhængende 

med midtbåndet. Sømbåndet og en lille plet i 

spidsen rustbrune; det første smalt ved sømmen 

og bredere mod kanten, som det dog ikke når; 

"det er ofte indsnøret på midten. Bagv. grå. 3's 
valve se fig. 29g. V. 8-9 mm. 

"Larven er mørkt rødbrun med sort hoved og sort nakke- 

” og endeskjold. Den lever i maj-juni mellem sammenspundne 

hjerteblade på en mængde forskellige, navnlig lave planter. 

- Udbredt og ikke sjælden. Juni—juli/,. 

BE AS MEE N an Ereels Tåvle XXVI f2r3 3 

og Å 2. 

Forv.s grundfarve hvidligt okkergul med ret 

brede, sølvhvide linier. Tegningerne rustbrune 

med bleggullig og sort iblanding i form af pletter 

og tværlinier. Rodfeltets ydre begrænsning buet 

og kun svagt takket. Midtbåndet meget bredt, 

indbefattende randpletten ved hjørnet, og med en 

sølvhvid plet på tværribben. Sømfeltet uden for 

en linie fra hjørnet til den næstyderste kantplet 

rustgult med iblanding af sortebrune skæl; det 

er lysere end de øvrige tegninger. Bagv. lysegrå. 
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2? er mindre og har smallere forv., hvis tegning er 

mere skarpt fremtrædende. 3's valve se fig. 29 h. 

V. g 7,5—9; 2 6,5—7 mm. 

Larven er gråligt brungul med lysebrunt hoved og mørke- 

brune brystfødder. Den lever i maj-juni på mos. 

Alm. udbredt, på fugtige enge og i skovmoser. Juni—juli/,. 

28. A. palustråna Zell. Tavle XXVII, fig. 5. 

Forv.s grundfarve gullighvid med iblanding af 

blegt okkerbrune linier og pletter, kanten med 

sorte pletter. Tegningerne okkerbrune med megen 

sort iblanding. Rodfeltets begrænsning udad vin- 

kelbøjet og noget bølget, med nogen hvidlig iblan- 

ding. Midtbåndet er bredest på midten og smalt 

på randen, med tydelige, sorte længdelinier og 

udadgående fremspring bag midten. Randpletten 

ved hjørnet mørkkantet, undertiden næsten sam- 

menflydende med midtbåndet. Sømbåndet er 

vinkelbøjet på midten og løber ud i kanten i den 

yderste kantplet. 9 er noget skarpere tegnet end Z. 

Bagv. ret mørkt grå. 3's valve se fig. 29j. V. 7— 

8 mm. 

Larven er brun med sort hoved og nakkeskjold. Den lever 

i maj-juni på mos. 

På tørre steder. Bornh. (Rønne, Hammeren, Årsdale, 

Paradisbakkerne), Sjæll. (Tisvilde talrig, Storkevad i Grib 
skov, Gadevang, Hillerød), Falster (Bøtø), Fyen (Fåborg- . 
egnen), Jyll. (Arnum). Juli-aug. i 

29. A.schulziåna F. Tavle XXVI, fig. 6. 
Forv. rustrøde med uregelmæssige, glinsende 

sølvhvide, dobbelte tværlinier, samt ofte nogen 
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.iblanding af sorte skæl. Rodfeltet delt i midten 

af en dobbelt sølvlinie. Midtbåndet delt af et eller 
flere hvide strøg. På tværribben en glinsende 
sølvhvid plet. Frynserne hvidt og sortegråt tav- 

lede. Bagv. grå, mørkest hos 9; undertiden med 

svag nettegning i yderste halvdel. V. 8,5—10,5 mm. 

Larven er gulgrøn med mørkegrøn overside, sorte bryst- 

fødder, sort hoved med brune tegninger og sort nakke- 

skjold. Den lever fra efterår til juni—juli i lodrette, spundne 

rør under Vaccinium oxycoccus (tranebær) og lyng, hvis 

blade den fortærer. 

Udbredt og ret hyppig i tørvemoser og på lyngbakker. 
Juli-aug. 

(A.turfosåna H.S. 

Forv.s tegninger sortebrune med gul iblanding, 

navnlig ved spidsen og hjørnet. Tværlinierne mel- 

lem de mørke tegninger blyfarvede med blå glans. 

Et hvidt punkt på tværribben. På kanten skarpe, 

hvide kantpletter. Frynserne blygrå med hvid- 

gule pletter og sortebrun rodlinie. V. 7—8 mm. 

Larven er ikke beskrevet. 

Arten har været angivet som dansk; men det drejede sig 
om en fejlbestemmelse. Da den er fundet i Skåne, kan den 

sikkert også findes her i landet. Juni-juli.) 

Ar metalkcana Hb Tavle XXVI 1127. 

Forv.s grundfarve grønligt okkergul. Tegnin- 

gerne grønligt olivenbrune, kantede med 5 svagt 

glinsende, blygrå, næsten lige tværlinier. Rodfel- 

tets ydre begrænsning noget bølget og tandet; 
… midtbåndet udad med vinkelbøjet begrænsning; 
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uden for dette og oftest sammenhængende dermed 

en plet på randen; samt et tværbånd ved søm- 

men. Frynserne hvidlige, ved spidsen og hjørnet 

grå. Bagv. ret mørkt grå, mørkest hos 9. V. 8,5— 
9,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives fundet på Vacci- 

nium myrtillus (blåbær), men lever muligvis også BA visne 

blade. 

Kun fundet få steder, men i regelen i antal. Sjæll. (Tisvilde, 
Storkevad og Maglemose i Grib skov, Rudehegn), Jyll. 
Sønderskoven ved Rye, Øland). Juni/,—juli/,. 

31. A. bifasciåna Hw. Tavle XXVII, fig. 8. 

Hovedet hvidligt. Forv.s grundfarve gullighvid 

med nogen iblanding af blegt okkerbrune striber. 

Tegningerne mørkegrå med gullig og sort iblan- 

ding: rodfeltet omtrent lige begrænset udad, 

midtbåndet indsnævret på midten, samt en smal 

stribe langs sømmen. Nogle små, sorte kantplet- 

ter, særlig tydelige i sømfeltet. Bagv. me 

V. 5—6,5 mm. 

Larven er hvidgul, undertiden med rødligt skær, med sort 

hoved og brunsort nakkeskjold. Den lever i maj-juni i han- 
blomsterne af fyr. 

Udbredt. Bornh. (Gudhjem, Mandhøj, Snogebæk, Svaneke, 
Dueodde), Sjæll. (Nordsjæll. flere steder), Falster (Tunnerup 
strand), Fyen (Fåborg), Jyll. (Bækkelund), Fanø. Juni/,—juli. 

32. A. dissolutåna Stange. Tavle XXVII, 

fie 0: 

Forv.s grundfarve hvidlig, men formørket af 

talrige, sortebrune pletter og tværstreger, særlig 
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-hos $, i mindre grad hos 2, samt med en del sorte 

kantpletter. Tegningerne sorte eller brunligsorte 

med nogen hvidlig iblanding, især hos 9; de 
består af: rodfeltet med udadrettet, spidst frem- 

spring på midten; midtbåndet bredt, bredest ved 

randen, indbefattende randpletten ved hjørnet; 

sømbåndet af form som en noget uregelmæssig, 

trekantet plet, som optager hele vingespidsen. 

Frynserne mørkt brunliggrå med nogen lysere 

iblanding og sort rodlinie. Bagv. mørkegrå. V. 6— 

7 mm. 

Larven er grønligbrun med brunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i maj på mos på fyrrestammer. 

Kun få fund: Bornh. (Vang, Pedersker, Rø plantage, 

Paradisbakkerne, Snogebæk, Dueodde), Sjæll. (Tisvilde, Ti- 
birke bakker, Hornbæk, Grib skov). Juni/,—juli/,. 

33. A. hercyniåna Tr. Tavle XXVII, fig. 10. 

Forv.s grundfarve hvidlig med meget kompli- 

ceret, brunligsort tegning, som dannes af de 

mørke ribber og en mængde tværlinier, der flere 

steder flyder sammen og danner større eller min- 

dre pletter. Frynserne sort- og hvidtavlede. Bagv. 

sortegrå. V. 7—8,5 mm. 

Larven er rødbrun med sort hoved og gult, sortkantet 

nakkeskjold. Den lever fra sept. til maj i et fint spind mel- 

lem nålene på gran, muligvis også på fyr. 

I granskove, udbredt. Juni-juli/,. 
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18. Eudémis Hb. 

Som ÅArgyroploce, men 3 mangler hårpensel på 

bagskinnebenene og har heller ingen fold på bag- 

vingerne. 

Oversigt over arterne. 

Forv. med tydelig afgrænset, hvid plet omtrent midt 

Ppåmanden ss ENES AR 1. profundana. 

Forv.s randplet ikke hvid, udvisket eller mangler helt i 

2. porphyrana. 

E. profundåna F. Tavle XXVII, fig. 11. 

Forv.s grundfarve rustbrun til hvidligt rust- 

brun, med en del rustgule skæl og med en del 

mørkere iblanding; på kanten med mange, sorte- 

brune småpletter. Rodfeltet mørkebrunt, ved kan- 

ten med lys iblanding, randhalvdelen mørkest, 

den ydre begrænsning vinkelbøjet på midten. 
Mellemfeltet i kanthalvdelen af grundfarven; ved. 

randen danner det en tydelig, hvid plet med lidt 

mørk bestøvning, på selve randen. Midtbåndet 

mørkebrunt med noget sortagtig iblanding i mid- 

ten og ved randen med stærk, hvidlig iblanding; 

dets ydre begrænsning dobbelt vinkelbøjet nær 

midten, udad ofte hvidligt begrænset. I sømfeltet 

en mørkebrun, ubestemt, rundagtig plet. Bagv. 

gråbrune, mørkest ved sømmen. F's genitalappa- 

rat se fig. 31a. V. 7,5—9,5 mm. 

Larven er mørkt grøn med blegbrunt hoved og lysebrunt 

nakkeskjold. Den lever i juni på eg. 

Kun få fund: Sjæll. (Kregme, Holte), Amager (Konge- 
lunden), Loll. (Hillesvig Guldborgland), Jyll. (Mariager). 
Juli-aug. 
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2. E. porphyråna Hb. (pomedaxåna Pierce 

& Metcalfe). Tavle XXVII, fig. 12. 
— Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: der er ingen iblanding af rustgule 

skæl; grundfarven ofte mere gråligbrun; pletten 

midt på randen er lyst brunlig eller blygrå, tem- 

melig smal og sammenhængende med en lignende 

plet i mellemfeltet, således at der dannes en plet 

med 2 fremspring mod kanten. På kanten med 

større småpletter i sømhalvdelen. Bagv. temmelig 

mørkt gråbrune. 3's valve med meget kortere hår 

forneden end hos profundana, se fig. 31b. V. 8— 

9;5mm. 

Larven er mørkegrøn med sorte vorter, gulgrønt hoved 

og grønt nakkeskjold. Den lever i juni i et sammenrullet 

blad på eg, æble og Cerasus padus (hæg). 

Udbredt på øerne. Bornh. (Vang, Årsdale), Sjæll. (Tisvilde, 
Freerslev hegn, Hillerød, Ermelunden, Slagelse skov, Holstein- 
borg), Loll. (Knuthenborg, Hyde skov, Kroskov, Sæbyholm 
skov, Keldskov, Roden skov), Falster (Hannenov), Fyen. 
(Fruens bøge, Ruskov ved Marslev, Fåborg-egnen). Juli. 

19. Olethreutes Hb. 

Brystet uden skældusk, bagskinnebenene hos 

åg uden hårpensel. Som hos Argyroploce har g en 

" fold på bagv.s rand, men den er her bøjet ind 

over vingen. 

10? areuelke CE Pave XXV HI 68/1. 

Forv.s grundfarve stærkt orangerød med stål- 

. blåt metalglinsende linier: 3 korte længdestriber 

fra roden, en omtrent lige tværlinie inden for mid- 
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ten, en buet og noget afbrudt tværlinie uden for 

midten samt 2 kortere tværlinier fra kanten i søm- 

feltet. Mellem de sidstnævnte linier på kanten 

3—4 lyse småpletter. Inden for den buede tvær- 

linie en stor, rund plet med tynde, sorte længde- 

striber, øverst mørkegrå, i midten hvidliggul med 

en bred, dybsort længdestribe, og orange bestøv- 

ning samt 4 stålblå metalglinsende pletter. Fryn- 

serne glinsende blygrå med mørk rodlinie. Bagv. 

sortegrå med lysere frynser. V. 8-9 mm. 

Larven er mørkt violetgrå med lysebrunt hoved og sort 

nakkeskjold. Den lever i april under nedfaldne blade af friske 

og døde plantedele. 

Udbredt, på skovenge. Juni—juli/,. 

20. Enarmoånia Hb. 

gs følere med meget korte kamtænder. Pal- 

perne middellange, noget opadstigende. Brystet 

glat. I forv. udspringer ribbe 11 før midtcellens 
midte; 5 og 4 er ved udspringet tydeligt adskilte 
og før sømmen næsten parallele med 3. I bagv. 

udspringer 7 og 6 tæt ved hinanden; 5 og 4 er 

bøjet mod hinanden nær udspringet; 4 og 3 på 

kort stilk. Forv. med tydeligt spejl. 

1. E. woeberiåna Schiff. Tavle XXVIII, fig.2. 

Forv.s grundfarve orangegul til rustgul med en 

mangde sorte pletter og streger og en del blyglin- 

sende streger. Rodfeltets ydre begrænsning med 

udadgående, spids vinkel på midten og indad- 
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. gående vinkel nær randen. Midtbåndet sort med 

en del rustgul iblanding, smalt ved kanten, bredt 

ved randen, afbrudt lidt over midten. Kanten med 

sorte småpletter, som — tydeligst i sømhalvdelen 

— er afbrudt af hvidt. Spejlet rustgult med sorte 

ribbestreger og blyglinsende kant, omgivet af 

sorte streger. Frynserne sortebrune med 3 gule 

striber. Bagv. mørkt gråbrune. V. 6,5—8,5 mm. 

Larven er rødlighvid med lysegrå vorter samt lysebrunt 

hoved og nakkeskjold. Den lever sept.—juni i barken af frugt- 

træer, særlig kirsebærtræer, samt røn, og røber sig ved de 

udskudte ekskrementhobe. Forpupning i boligen. 

Alm. udbredt. Juni/,-aug./,. 

21. Hemiméne Hb. 

å's følere trådformede eller med korte hår. 

Palperne middellange eller temmelig lange, 

Fig. 30. Ribbenet hos Hemimene politana. 

fremadrettede. Brystet glat. gs forv. med costal- 

… fold. I bagv. udspringer ribbe 7 og 6 langt fra 
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hinanden, 5 er parallel med 4, 4 og 3 fra samme 

punkt. Mange af arterne ligner hinanden meget, 

men er lette at adskille pa genitalorganerne. 

blomstrede. 

Oversigt over arterne. 

KEForvssrandplet hvides ESS ASSR RER 10. agilana. 

Eorv:ssrandplet ikke hvid as ENNS Pe 

2. Forv.s randplet gul til orangegul, omend ikke al- 

brdrfliger tyde SNS SEE EN ES EN AES SAA SI ak 

Forv.s randplet af anden farve................ Tlå 

3. Forv.s randplet skarpt afgrænset .............. Å. 

Forv.s randplet uden tydelig grænse udad, hvor: 

den flyder ud i det gult bestøvede sømfelt.... 6. 

4. Forv.s randplet dobbelt så lang som bred, bleggul 

1. petiverella. 

Forv.s randplet bredere, guldgul ...... ERE ER DE 

5. Forv.s randplet delt af flere mørke linier heegeriana. 

Forv.s randplet uden mørke linier... 2. flavidorsana. 

6. Forv.s randplet orangegul uden tværstreger, 3. politana. 

Forv.s randplet svag, orangegult bestøvet, med 

mørke tværstreger ....... SE Khor seen 5. alpestrana. 

7. Forv.s kant lige i sømhalvdelen, sømmen stærkt 

SKARE) FR ES ARer BESE SNE ES RR SR RENE 8. acuminatana. 

Forv.s kant mere buet, sømmen mindre skrå... 8. 

8. Forv.s grundfarve olivengrønlig ............... WE 

Eorvsstsrundfarve brune SEES ERE SER SEE 10. 

9. Forv. med 2 svagt blyglinsende streger ved ran- 

dens amme SS rs SEE SENG: 6. plumbagana. 

Forv. uden blyglinsende streger ved randen 

PAPEL 7. obscuratana. 

10. Større art; sømmen stærkt indskåret bag spidsen 

Larverne lever i rødder eller skud af kurve- 

9. simpliciana. 

Lille art; sømmen meget svagt indskåret 

4. incognitana. 
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Eos vere EST avde CSV 023. 

Forv. mørkt olivenbrune med mere eller min- 

"dre, gullig bestøvning, særlig i sømfeltet; på 

kanten i sømhalvdelen med sorte og hvidlige 

småpletter. Midt på randen en smal, skarpt be- 

grænset og udadbøjet, bleggul plet, som dog 

varierer en del i form og undertiden er opløst i 

2 pletter; den kan også være mere eller mindre 

dækket af mørk bestøvning. I sømfeltets indre 

del ofte nogle sorte skæl-streger; fra kanten ud- 

går 2 skrå, blyglinsende linier, som dog ikke altid 

er lige tydelige; langs sømmen 3—4 sorte punkter 

i smal, lys indfatning. Sømlinien bag spidsen 
gennembrudt af hvid linie. Bagv. mørkt brunlig- 

grå. å3's genitalapparat se fig. 31c. V. 5—6,5 mm. 

Larven er rødligt hvid med gulbrunt hoved og lyst brun- 

ligt nakkeskjold. Den lever sept.—juni i roden af Achillea 

millefolium (alm. røllike). 

Overalt alm. Juni/,—aug./;. 

SEERE Fad orsS ra Ka ases T avle ØS VITE 

fig. 4. å 

Ligner foregående art, men er større. Forv. 

med mere gullig bestøvning, navnlig i sømhalv- 

delen; randpletten bredere, guldgul eller okker- 

gul. Bagv. lidt lysere, frynserne ligeledes. F's 

valve se fig. 31 d. V. 7—8 mm. 

Larven er blegt gullig med mørke vorter, rødbrunt hoved 

og blegt gulbrunet nakkeskjold. Den lever i roden af Tana- 

cetum (regnfang). 

" Udbredt og temmelig alm. RAE 14 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. 16 

- 
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on Hp Ol tanasibfT avle SKYE se: 5 

Ligner noget foregående art, men er mindre 

og forv. er mere langstrakte; de er dækkede af 

tæt, rustgul bestøvning lige fra roden. Herved 

bliver den gule randplet temmelig utydelig og er 

undertiden helt forsvundet; den er ikke skarpt 

afgrænset som hos flavidorsana. Fra kanten løber 

en del matte, blyfarvede linier ud til sømmen. 

" Sømlinien bag spidsen gennembrudt af en gul 

streg, som løber helt ud gennem frynserne. Bagv. . 

gråbrune, lysere end hos flavidorsana, frynserne 

ligeledes lysere. $'s valve se fig. 31 e. V. 5,5—7 mm. 

Larven er gullighvid med lysebrunt hoved og brunligt 

nakkeskjold. Den lever okt.—maj i roden af Achillea mille- 

folium (alm. røllike). 

Udbredt og ikke sjælden om foderplanten. Juni/,—aug./,. 

4. H. incognitåna Kremky. Tavle XXVIII, 

fig. 6. 

Lille art. Forv. olivenbrune med en række ret 

skarpe, sorte småpletter på kanten, afbrudt af 

blegt gulligt. På randen undertiden en plet noget 

lysere end grundfarven. Fra kanten nogle svage, 

skrå, blyfarvede linier. Sømlinien hvidt afbrudt 

bag spidsen. Bagv. grå. 3's valve se fig. 31 f. 

V. 4,5—6 mm. 

Larven er ubekendt. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Adserbo, Hornbæk), Fanø. Juli. 

(H. heegeriåna Dup. 
Forv.s grundfarve mørkebrun med violet skær 

og rødgul eller rustgul bestøvning, tættest i søm- 
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- halvdelen. Randpletten tydelig, bleggul, indad 

skarpt afgrænset, udad uden tydelig grænse; delt 

"af flere mørke tværstreger. Kanten bleggul med 

mange mørkebrune småpletter, hvoraf et par fort- 

sætter som striber mellem de violetblå blylinier, 

som alle er rettede mod sømmen. Sømlinien gul- 

hvidt afbrudt bag spidsen. V. 5—6 mm. 

Larven er ubekendt. 

Arten er fundet i Sverige, men endnu ikke i Danmark. 
Juli-aug.) ; 

y: H-alpestrana' H:S; "Pave XXVI fie. 7. 

Forv.s grundfarve meget mørkt gråbrun; i søm- 

halvdelen med orangegul iblanding, mest i form 

af striber; på kanten i sømfeltet sorte og hvidlige 

"småpletter. Midt på randen en skråtstillet, oftest 

meget utydelig, orangegul eller bleggul plet med 

nogle mørke striber i midten; den går udad delvis 

over i den gule bestøvning. Foran randpletten 

nogle utydelige, sortagtige prikker. Fra kanten 3 

ret brede, blyglinsende linier skråt mod sømmen ; 

den mellemste bøjet og med 2 spidser ned mod 

hjørnet. Ved sømliniens midte 3—4 punkter i 

orangegul indfatning. Bagv. meget mørkt grå- 

brune, lidt lysere ved roden. Z's valve se fig. 318. 

V. 4—5 mm. 

Larven er hvidlig med blegt brunt hoved. Den lever aug.— 

april i roden af Achillea ptarmicå (nyserøllike). 

Kun fundet få steder: Sjæll. (Rågeleje, Grønholt vang, 
Ordrup mose), Amager (Kongelunden). Juli. 

" 6. H. plumbagåna. Tr. Tavle XXVIII, fig, 8. 
: Forv. ret smalle med noget skarp spids; grund- 

eg | 16+ 
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farven olivengrønlig med lysere og mørkere par- 

tier. Langs kanten lidt mørkere småpletter af- 

brudt af tydelige, gullige og stærkt sølvglinsende 

mellemrum. Midt på randen nogle meget svage, 

blygrå tværstriber som en antydning af en rand- 

plet. Fra kanten 3 skrå, blyfarvede linier; spejlet 

med blyfarvet kant. Ved sømmens midte 3 sorte 

punkter. Sømlinien bleggult afbrudt bag spidsen. 

" Bagv. grå, mørkest hos 9; mod roden lysere. F's 
valve se fig. 31g. V. 5,5—6,5 mm. 

Larven er gullighvid med lysebrunt hoved og blegt brun- 

ligt nakkeskjold. Den lever sept.—april i roden af Achillea 

millefolium (alm. røllike). 

Udbredt og ikke sjælden. Juni-juli/,. 

7. H.obscuratåna N.L.Wolff. Tavle XXVIII, 

fe: '9: 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: lidt større og mere bredvinget, 

forv. lidt mere ensfarvede. Randpletten større og 

noget tydeligere, uden glans. Et sikkert kende- 

tegn er 3's genitalapparat, valven se fig. 31j. 

V. 6-7 mm. | 

Larven er ubekendt. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Hillerød), Amager, Loll. 
(Sundby), Falster (Mellemskoven). Juni. 

8. H. acuminatåna Zell. Tavle XXVIII, 

fig. 10. 

Let kendelig ved forv.s form: ret smalle; kan- 

ten lige i sømhalvdelen; sømmen stærkt skrå, ret- 
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Fig. 31. g-genitalorganer hos: a. Eudemis profundana (præparat 

N. L. Wolff), b. E. porphyrana, c. Hemimene petiverella, d. H. fla- 

vidorsana, e. H. politana, f. H. incognitana (præparat N. L. Wolff), 

” 8g. H. alpestrana, h. H. plumbagana, j. H. obscuratana. x 25. 
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linet. Grundfarven mørkebrun, ved kanten og 

sømmen rustbrun med violet skær; med violetgrå 

streger fra kanten. Midt på randen en ret bred, 

trekantet plet, lidt lysere end grundfarven og med 
smalle, mørkere tværstriber. Ved sømmens midte 

oftest 3 sorte punkter. Frynserne med skarp, 

hvidlig rodlinie. Bagv. lyst gråbrune, mørkest hos 

2. gs valve se fig. 32a. V. 5—7 mm. 

Larven er hvidlig med brunt hoved og blegbrunt nakke- 

-= skjold. Den lever i roden og stængelen af Chrysanthemum 

leucanthemum (hvid okseøje). 

Udbredt og ikke sjælden. 2 kuld: Maj/,—juni/, og juli/,-aug. 

9. H. simpliciåna Hw. Tavle XXVIII, fig. 11. 

Forv. ret stærkt indskåret bag spidsen; grund- 

farven gråbrun til mørkt gråbrun med en del 

iblanding af fine, mørkere streger og pletter, samt 

violet eller blåt skær. På kanten i sømhalvdelen 

nogle svage, lidt mørkere småpletter med gullige 

mellemrum. Midt på randen en ret stor, trekantet 

plet, noget blegere end grundfarven og med svage, 

små tværpletter; indad kantet af mørk linie, der 

danner grænsen for et mørkere parti i rodfeltet. 

Ved sømmen 3 sorte punkter. Bagv. gråbrune, 

lysest ved roden. GE valve se fig. 32b. V. 6,5— 

65 mm: 

Larven 'er hvidlig med lysebrunt hoved og brunt nakke- 

skjold. Den lever okt.—maj i roden af Artemisia vulgaris 

(grå bynke). 

Udbredt og ikke sjælden. Juli/,—sept./,. 
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LOE Fa er ls maensstr  Tavle XAÆVHE fi2./12. 

Årten mindre en del om visse Laspeyresia- 

" arter. Forv.s grundfarve olivengrå med noget 

lysere iblanding; på kanten i sømhalvdelen med 

mørke småplanter med hvide mellemrum. Midt 

på randen en ret stor, hvidlig plet med 1—3 grå 

tværlinier; mod roden er pletten skarpt mørkt 

begrænset, mod sømmen er den noget udflydende. 

Fra kanten til hjørnet en blyglinsende linie og ved 

sømmen 3—4 sorte punkter. Sømlinien gennem- 

"brudt af hvid linie bag spidsen. Bagv. lysegrå, 

lidt lysere mod roden. V. 4—5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den angives at leve i roden af 

Tanacetum (regnfang). 

"Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem, Åsedam, Ringedal), 
….Sjæll. (København), Amager,- Loll. (Sundby, Maribo, Sort- 
bæk), Falster (Hasselø), Fyen (Fåborg). Juni-juli/,. 

22. Lipoptycha Led. 

Som Hemimene, men F's forv. uden costalfold. 

De hertil hørende arter ligner hverandre over- 

ordentlig meget og kan i mange tilfælde kun sik- 

kert bestemmes ved en genitalundersøgelse. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. ved hjørnet med 2 blyglinsende linier 

: i 1. plumbana. 

Forv. uden blyglinsende linier ved hjørnet..... 2. 

2. Forv. også i rodfeltet med gullig bestøvning 

; 2. saturnana. 
Forv.s rodfelt mørkebrunt med rødviolet skær 

: 3. aeratana. 
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1. L. plumbåna Scop. Tavle XXVIII, fig. 13. 

Forv. ret mørkt gråbrune med megen iblanding 

af gullige skæl, særlig i sømfeltet; på kanten 

mørkere småpletter med lyse mellemrum. I søm- 

halvdelen udgår skråt udad nogle korte, sølvglin- 

sende linier fra kantens lyse småpletter. Ved hjør- 

net på spejlets plads 2 blyglinsende linier. Ved 

sømmen 3—5 sorte punkter. Frynsernes rodlinie 

- sort. Frynserne blygrå, stærkt glinsende, med lys 

rod. Bagv. gråbrune. $'s valve se fig. 32d. V. 5,5— 

1,5 mm. 

Larven er gullighvid med gulbrunt hoved og okkergult 

nakkeskjold. Den lever aug.—april i roden af Achillea mille- 

folium (alm. røllike) og Chrysanthemum (okseøje). 

Udbredt og hyppig på solrige steder. Juni—juli/,. 

2. L.saturnåna Guen. Tavle XXVIII, fig. 14. 

Forv. mørkt gråbrune med tæt iblanding af 

gullige skæl, også i rodfeltet, og med spor af mørke 
tværlinier. På. kanten svage, mørke og lyse små- 

pletter; fra de sidste udgår 2—3 korte, skrå, bly- 

glinsende linier. Midt på randen en meget svagt 

lysere plet, som er tilspidset mod kanten og hvis 

begrænsning på begge sider er vinkelbøjet. Ved 

sømmen 2—4 sorte punkter. Bagv. gråbrune, mod 

roden lysere. 3's genitalapparat se fig. 32c. V. 6— 

7 mm. 

Larven er hvidlig med lysebrunt hoved og svagt brunligt 

nakkeskjold. Den lever okt.—april i roden af Tanacetum 

(regnfang). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Hillerød, Grunderup), Amager, Loll. 
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DSE: Fig. 32. g-genitalorganer hos: a. Hemimene acuminatana, 

simpliciana, e. L. aera- c. Lipoptycha saturnana, d. L. plumbana, 

tana, f. Lathronympha hypericana. Xx 235. 
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(Sundby), Falster (Nykøbing, Horbelev, Mellemskoven, 
Sillestrup strand), Jyll. (Mariager). Juni/,—juli/,. 

3. L.aeratåna Pierce & Metcalfe. Tavle 

XXVIII, fig. 15. 

Forv. mørkt gråbrune med iblbndine af gullige 

skæl i sømhalvdelen. Kanten med mørkere og 

lysere småpletter, tydeligst i sømhalvdelen; fra de 

lyse pletter udgår korte, skrå, blyglinsende linier. 

-= Rodfeltet mørkebrunt, mørkest udad ved randen, 

og med rødviolet skær. Midt på randen en svagt 

lysere plet; dens indre begrænsning konveks, den 

ydre først lige, derefter svagt konkav. Ved søm- 

men 3—4 sorte punkter. Bagv. gråbrune, lidt lysere 

mod roden. g's valve se fig. 32e. V. 6-7 mm. 

Larven er ubekendt. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Botanisk have i København, Jom- | 
fruens egede), Loll. (Hamborgskoven), Falster (Hannenov 
talrig), Møen (Høvblege). Maj/,—juni. 

23. Lathronympha Meyr. 

ås følere med meget små kamtænder. Palperne 

middellange, fremadrettede. Brystet glat. $'s forv. 

uden costalfold. I bagv. er ribbe 7 og 6 stilkede, 

5 næsten lige og kun lidt nærmende sig til 4 ved 

udspringet, 4 og 3 fra samme punkt eller meget 

nær hinanden. 

1. L. hypericåna Hb. Tavle XXVIII, fig. 16. 

Forv. orange-rustbrune, lidt mørkere mod søm- 

men, noget guldglinsende. På kanten med mør- 

kere og lysere småpletter, tydeligst i sømhalv- 
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. delen, hvor der fra de lyse pletter udgår sølvglin- 

sende linier til sømmen. Spejlet gult med 2—3 

"sorte skæl-striber; kantet af guldglinsende linier. 

Bagv. lysegra. 3's genitalapparat se fig. 32 f. V. 

6,5—8 mm. 

Larven er mørkebrun eller grå med lysebrunt hoved og 

sort nakkeskjold. Den lever april-maj i sammenspundne 

skud på Hypericum (perikum). 

Overalt alm. om foderplanten. Juni—juli. 

24. Laspeyrésia Hb. 

gs følere glatte eller med meget korte kamtæn- 

oder. Palperne middellange, krummede, opadsti- 

gende. Brystet glat. 3's forv. uden costalfold. i 
bagv. er ribbe 7 og 6 meget nær hinanden ved 

udspringet, 5 udspringer langt fra 4 og er næsten 

Fig. 33. Ribbenet hos Laspeyresia succedana. 

parallel med denne, 4 og 3 fra samme punkt eller 
stilkede. 3's bagv. har hos flere arter tyk og, om- 

bøjet rand. De fleste arter har på forv. BA 

EPE og lys randplet. 
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Oversigt over arterne. 

Forv. med hvidt mellemfelt ................... 2 

Forv.s mellemfelt ikke hvidt.................. 3 

Forv.s sømfelt med rødlig iblanding .. 8. succedana. 

Forv.s sømfelt uden rødlig iblanding.. 7. servillana. 

Forv. med 2 store, undertiden sammenflydende, 

orangesule pletter SEN SEES DS SEER 23. aurana. 

Forv. uden orangegule pletter ................. Å. 

Forv. med tydelig, hvid eller lys randplet...... Be 
Forv. uden tydelig, hvid eller lys randplet..... 14. - 

Randpletten med mørke striber eller pletter. ... (: 

Randpletten uden mørke striber eller pletter... 6. 

Randpletten bred, stærkt bøjet ........ 19. orobana. 

Randpletten smal, svagt bøjet ......... 20. dorsana. 

Randpletten med 3 mørke tværlinier 12. compositella. 

Randpletten med 1 mørk tværlinie eller med mørk 

I OVER By Fo øse SR Se Te. TAB gg sr ANG SISSE SE SEES SIE NE ESKE ser 8. 

Randpletten lyst brunliggrå til brunlighvid, med i 

mørk iblanding ved randen........ 10. pactolana. 

Randpletten hvid med 1 mørk tværlinie ....... 9. 

Forv.s indre sømfelt okkergulligt... 18. perlepidana. 

Forv.s indre sømfelt ikke okkergulligt.......... 10. 

Panden hvidlig eller gullig.............. SE NERERE 11. 

Panden ligesom issen mørkfarvet............. gb2: 

Forv. med tydeligt spejl, begrænset af 2 metal- 

olinsende hine SE al 16. discretana. 

Spejlet antydet ved en metalglinsende stribe 

17. pallifrontana. 

Palpernesoule ss aL Sa ELSE SEERNES a fissana. 

Palperne mørkesrå ERE ae SENE 13. 

Randplettens spids peger mod kanten 14. coniferana. 

Randplettens spids peger mod sømmen 15. duplicana. 

Lille art; forv.s spids rustbrun...... 22. janthinana. 

Større arter; forv.s spids ikke rustbrun........ 15. 

Forv. uden tydeligt spejl........... 6. roseticolana. 

Forv. med tydeligt spejl, indfattet af glinsende 

linen ke Æ Ne rr es TERESE EGE NER DE TA REESE ENES 16. 
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18. 
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24. 

25. 
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Forv. med lyst tværbånd indenfor midten..... 14: 

Forv. uden lyst tværbånd indenfor midten..…. 19. 

Tværbåndet delt af 3 mørke linier ....... corollana. 

Tværbåndet delt af 1 mørk linie eller udelt..... 18. 

Spejlet med sorte punkter ...... 13. cosmophorana. 

Spejlet uden sorte punkter.......... 11. strobilella. 

Forv. med mørkt rodfelt eller rodfeltets ydre be- 

SFÆN SDN MØDRE SE Ene ove SNE r er eee by 20. 

Forvsanderledes "ESS ESESK ERE ES ER er 24. 

Spejlet indad begrænset af tydelig, mørk plet... 21. 

Spejlet ikke begrænset indad af mørk plet...... 23. 

Spejlet indfattet af stærkt kobberglinsende linier 

; 1. pomonella. 

Spejlet ikke indfattet af kobberglinsende linier.. 22. 

Forv.s rodfelt tydeligt afgrænset; mellemfeltet 

med skarpe, mørke tværstreger ...... 3. grossana. 

Forv.s rodfelt utydeligt afgrænset; mellemfeltet 

med svage, mørke tværstreger...... 2. splendana. 

Forv.s sømfelt med blyglinsende linier på kanten 

21. gallicana. 

Forv.s sømfelt uden blyglinsende linier på kanten 

4. funebrana. 

Forv.s grundfarve med mørke tværpletter 

: 9. microgrammana. 

Forv.s grundfarve uden mørke tværpletter ..... 25. 

Forv.s sømfelt udvisket-okkerbrunligt. gemmiferana. 

Forv.s sømfelt ikke okkerbrunligt...... 5. nigricana. 

FEEL pomoneka Ek: (Æblevikleren). Tavle 

XXIX, fig. 1. 

Forv.s grundfarve askegrå med mange, mørke- 

brune, noget bølgede tværlinier. Rodfeltet med 

noget tættere liggende tværlinier, udad begrænset 

af et mørkebrunt, svagt buet tværbånd. På kan- 

ten i sømhalvdelen med ret svage, mørke små- 

pletter. I sømfeltet en stor, mørkt kobberbrun 

- 
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plet, som ikke når op til: kanten; den er indad 

begrænset af en kraftig, sort linie. I den nævnte 

plet ligger spejlet omgivet af stærkt kobberglin- 

sende linier; af og til med nogle sorte skælstreger. 

Bagv. ret mørkt gråbrune, hos $ med en grube nær 

roden indeholdende en hårpensel. V. 8—10 mm. 

Larven er rødlighvid med mørkttegnet hoved og okkergult 

nakkeskjold. Den lever i kærnehuset, af æbler; sjældnere i 

”… pærer; overvintrer i en kokon i barkrevner eller under bark, 

og forpupper sig i boligen om foråret. Arten gør stor skade 

på æbler; det er den såkaldte »orm« i æbler. 

Alm. overalt; men imago fører en skjult tilværelse og ses 
ikke så ofte. Juni—juli. 

2.L.splendåna Hb. Tavle XXIX, fig. 2 og 3. 

Ligner en del foregående art. Forv.s grundfarve 

lysere eller mørkere grå med tæt hvidlig iblan- 

ding og noget utydelige, mørke tværlinier, der 

ofte er opløst i pletter. Rodfeltet kun lidt mørkere 

end grundfarven, mere eller mindre tydeligt; dets 

ydre begrænsning utydelig, spidsvinklet bøjet. 

Kanten i sømhalvdelen med brunlige småpletter 
og 1 eller 2 blyglinsende linier skråt mod søm- 

men. Spejlet brunligt med sorte skæl-striber og 

kantet af blyglinsende linier; indad begrænset af 

en smal, trekantet, sort randplet. Undertiden er 

forv. dækkede af tæt sortebrun bestøvning, så de 

bliver næsten ensfarvede. Bagv. gråbrune. V. 7—. 

9 mm. ra try 

Larven er hvidlig med rødbrunt hoved og brunt. nakke- 

skjold. Den lever aug.—okt. i agern. 

Udbredt i egeskove. Juni/,—sept./,. 
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3..L. grossåna Hw. Tavle XXIX, fig. 4. 

Ligner noget de 2 foregående arter, men er 

"mere urolig i tegningen. Forv.s grundfarve grå- 

brun med hvidlig iblanding og sortebrune tvær- 

linier og pletter. Kanten med sortebrune små- 

pletter, i regelen tydeligst i sømhalvdelen, og med 

2 blyglinsende striber mod sømmen. Rodfeltet 

lidt mørkere end grundfarven; dets ydre begræns- 

ning tydelig, mørk, spidsvinklet bøjet. Spejlet med 
rustbrunligt skær og nogle sorte skæl-striber, 

kantet af sølvglinsende linier; udenom disse med 

uregelmæssig, smal, sort kant undtagen mod søm- 

men. Bagv. mørkt gråbrune, hos $ med en lyse- 
grå plet ved den inderste rand. V. 8-9 mm. 

Larven er hvidlig eller gullig med gule vorter, blegbrunt 

- hoved og okkergult nakkeskjold. Den lever aug.-okt. i bog. 

Udbredt i bøgeskove. Juni/,—aug./,. 

4.L.funebråna Tr. (Blommevikleren). Tavle 

XXEX, fig 5. nå 

" Forv. gråbrune med udviskede, sortebrune 

pletter og striber samt askegrå iblanding og meget 

utydelige tegninger. Kanten med utydelige, sorte 

og hvidlige småpletter. Rodfeltets ydre begræns- 

ning mørkere; det noget uregelmæssige midtbånd 

fra kantens midte til hjørnet ligeledes mørkere. 

Spejlet stort, ovalt, askegråt med en række sorte 
punkter og kantet af utydelige, blyglinsende linier. 

Frynsernes rodlinie skarp, sort; frynserne blygrå. 

:— Bagv. lyst brunliggrå, lysest ved roden og med gul- 

… lighvide frynser. 3's valve se fig. 34b. V. 6-7 mm. 

- 
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Larven er blegt rødlig med mørkebrunt hoved og brunligt 

nakke- og endeskjold. Den lever aug.—sept. i blommer og 

slåenfrugter. : 

Udbredt; men imago ses sjældnere. Juni-aug./,. 

5. L. nigricåna Stph. Tavle XXIX, fig. 6. 

Palper og pande gullighvide. Forv. noget glin- 

sende, olivengrønligt mørkebrune med gullig til 

grågullig bestøvning, der som regel er tættest i 

sømhalvdelen. Langs hele kanten, men dog tyde- 

ligst i sømhalvdelen, med små, sorte skråstreger 

med gullighvide mellemrum. I sømfeltet et par 

svage, blyglinsende skrålinier. Spejlet kun lidt 

lysere end grundfarven, med flere sorte skæl- 

streger og kantet af svage blylinier. Frynserne 

med meget fin, sort rodlinie og gennembrudte af 

tynd, lys linie bag spidsen. Bagv. mørkt gråbrune, 

lysere mod roden, og med gullighvide frynser. 

gs genitalapparat se fig. 34a. V. 6—7,5 mm. 

Larven er gullighvid med lysebrunt hoved og blegt, gul- 

ligt eller brunligt nakkeskjold. Den lever juli-aug. i bælgene 

af ært, vikke og fladbælg og forpupper sig efter overvintringen 

på jorden i en kokon. i : 

Udbredt. Juni/,—juli. 

6. L.roseticolåna Zell. Tavle XXIX, fig. 7. 

Palperne hvidlige. Forv. ensfarvet sortebrune . 
med - purpurskær; langs kanten med hvidlige 

småpletter, som dog oftest kun er tydelige nær 

sømmen. På spejlets plads 3—4 sorte prikker. 

Frynserne glinsende brungrå. Bagv. ret mørkt 
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… gråbrune, lysere mod roden og med lyse frynser. 

Øs valve se fig. 34c. V. 6—7 mm. 

Larven er rødlig med brungult hoved og nakkeskjold. Den 

lever aug.—sept. i hyben og forpupper sig efter overvintringen 

i tørt ved. 

Udbredt. Bornh. (Hammeren, Årsdale, Skovsholm, Ringe- 
dal, Sandvig), Sjæll. (Hornbæk, Hellebæk, Adserbo, Hillerød, 
Tokkekøb hegn, Gentofte, Bildsø), Loll. (Maribo), Falster 
(Hannenov, Bøtø), Fyen (Fåborg), Jyll. (Høstemark). Juni/,— 
juli/,. 

(Lesemmiferå na. Tr: 

Forv. gråbrune, i den yderste trediedel med 

udvisket, okkerbrunlig bestøvning. Kanten i søm- 

halvdelen med blyglinsende småpletter. Spejlet 

med 4, sjældent flere, sorte prikker og kantet af 

blyglinsende linier. Bagv. grå, hos 2 mørkere. 

V. 6—8 mm. j P 

Larven er grønlighvid med sorte vorter, lysebrunt hoved 

"og grønlighvidt nakkeskjold med 4 sorte prikker. Den lever 

juli-aug. i bælgene af Lathyrus (fladbælg). 

Arten er fundet i vore omgivelser — dog ikke i Sverige — 
og kunne muligvis også findes i Danmark. Maj—juni.) 

7-2. servillån a/ Dup: Tavle!XXIX, fig. 8: 
Forv.s grundfarve hvid, langs kanten med 

meget små, sortegrå pletter. Rodfeltet med stærk 

iblanding af grå skyggepletter og streger; dets ydre 

begrænsning afrundet fremspringende, men iøvrigt 

meget uregelmæssig. Mellemfeltet med et par ret 

svage, grå pletter på randen. Midtbåndet kun 

— synligt ved randen som en uregelmæssig, grå plet. 

Spejlet med 3 korte, sorte streger, indfattet af blå- 

" Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. - i/ 

- 
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ligt glinsende linier. Sømfeltets yderste del mørke- 

gråt. Bagv. hos $ hvidlige med grå spids, hos 2 

mørkegrå; frynserne hvide. V. 6—7 mm. 

Larven er gråhvid med store, grå vorter, sort hoved og 

brunt nakke- og endeskjold. Den lever sept.—april på grenene 

af pil — særlig Salix repens (krybende pil) og S. caprea (selje- 

pil) — hvor den forårsager galledannelse. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Grib skov, Søndersø, Holte, 
Frederiksdal, Roskilde), Fyen (Sønderby), Jyll. (Horsens, 
Klitmøller). Maj/.,-juni. ; i 

8. L.succedåna Froel. Tavle XXIX, fig. 9. 

Forv.s grundfarve hvid, undertiden grålighvid, 

med grå tværstreger i rodfeltet og ved randen i 

mellemfeltet. Langs kanten noget grålig bestøv- 

ning og i sømhalvdelen sorte småpletter med 

hvide mellemrum. Sømfeltet mørkebrunt und- 

tagen ved kanten, med noget orangegul bestøv- 

ning og nogle sorte prikker indad nær randen. 

Spejlet rustbrunt med 3—4 sorte skæl-streger og 

kantet af violetglinsende linier. Frynserne blygrå, 

med skarp, sort rodlinie. Bagv. lysegrå, langs 

sømmen mørkere hos gg; hos 2 ensfarvet grå. 

V. 5,5—7 mm. 

Larven er hvidlig med lysebrunt hoved og brunligt nakke- 

og endeskjold. Den lever juni—sept. i bælgene af Sarothamnus 

" (gyvel), Genista (visse) og Lotus (kællingetand), hvor den æder 

de umodne frø og forpupper sig på jorden i en sandkokon. 

NE DEDE på tørre steder. Maj/,—juli. 

ØE Ek microgrammåna Guen. Tavle XXIX, 

fig. 10. 

Palperne hvidlige. Forv. lyst gulliggrå med 
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iblandede, svage, mørkere tværlinier. Langs kan- 

ten mørkegrå og hvidlige småpletter. Spejlet af 

. grundfarven, med korte, sorte skæl-streger og 

kantet af guldglinsende linier; lige inden for den 

inderste en sort prik. Frynserne brunliggrå med 

fin, mørkere rodlinie. Bagv. lysegrå, mørkest hos 

2. V. 5—6 mm. 

Larven er gullighvid med lysebrunt hoved og mørkprikket 

nakkeskjold. Den lever aug.—sept. i bælgene af Ononis (krage- 

klo). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Hundested, Tisvilde, Frederiksværk), 
Amager, Loll. (Roden skov), Fyen (Fåborg). Juni/,—juli/,. 

OSSE acetone Pave EGE TE 

"Forv.s rodfelt mørkebrunt med lidt lysere be- 

støvning, ydre begrænsning spidst og uregelmæs- 

"sigt vinkelbøjet. Mellemfeltet lyst brunliggråt til 
" brunlighvidt, fra kanten til vingemidten smalt og 

… delt af en mørkebrun linie, i midten som regel 

afbrudt, således at der ved randen dannes en 

bred, uregelmæssigt trekantet plet med mørk ud- 

fyldning ved randen. Midtbåndet mørkebrunt, ret 

smalt og dobbelt vinkelbøjet. Sømfeltet med sorte- 

brune kantpletter afbrudt af hvidligt; farven er 

lys gråligbrun med en del gullige skæl; spejlet 

med 1 eller 2 rækker sorte punkter, indfattet af 

lyst blyglinsende linier. Frynserne gråbrune, bag 

spidsen gennemskårne af hvidlig linie. Bagv. 

mørkebrune med gullighvide frynser. V. 6— 

15 mm 

Larven er rødlighvid med lysebrunt hoved, nakke- og 

endeskjold. Den lever aug.—maj i barken ved grenkransene 

17 
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af 10-20 årige rødgraner, sjældnere ædelgran, og forårsager 

derved ofte stærkt harpiksudflod. Når den optræder i antal, 

kan den gøre megen skade. 

Udbredt og fundet de fleste steder. Imago ses sjældent. 
Juni—juli/,. 

IL TF strobrikelta EFavle SND eo 2 

Forv.s grundfarve sortebrun, noget glinsende. 

Rodfeltet med lidt lysere iblanding, ydre begræns- 
. ning mørkest og med fremspringende spids på 

midten. Mellemfeltet består af 2 noget bøjede, 

gulliggrå, glinsende linier. Midtbåndet smalt, udad 

vinkelbøjet på midten. Sømfeltet med lys, gullig 

bestøvning og med sorte og hvide småpletter på 

kanten, samt en del blyglinsende linier fra kan- 

ten. Spejlet uden sorte prikker, men kantet af 

blyglinsende linier indad og udad. Frynserne 

brunliggrå, med kraftig, sort rodlinie. Bagv. tem- 

melig mørkt gråbrune med hvidlige mlcd V. 5— 

6,5 mm. 

Larven er gullighvid med okkergult hoved. Den lever 

aug.—april i grankogler, hvor den fortærer frøene og marven. 

Forpupning i boligen. Den kan optræde som skadedyr. 

Alm. udbredt i granskove. Maj [o—juni/,. 

12. L. compositélla F. Tavle XXIX, fig.13. 

Palper og pande hvide. Forv.s grundfarve 

sortebrun, ved roden lidt lysere og noget grønlig. - 

På kanten 4 par hvide skråpletter, som ender i 

sølvglinsende punkter. På randen lidt uden for 
vingemidten en stor, firkantet, hvid plet med 3 

sorte tværlinier. På spejlets plads en bred, sølv- 
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glinsende linie. Bagv. brunliggrå, hos 3 hvide 

mod roden. V. 4—5 mm. 

Larven er hvidlig med lysebrunt hoved og brunt nakke- 

skjold; før forpupningen bliver den skarlagenrød. Den lever 

i juni-juli og aug.—sept. i blomsterhovederne på Trifolium 

(kløver) og Medicago (sneglebælg). 

Udbredt; i 2 kuld: maj/,—juni/, og juli/,—aug./,. 

(L. corollåna Hb. 

Forv. brunligsorte med fine og tætte, hvidlige 

streger. Rodfeltet udad spidst vinkelbøjet; midt- 

båndet smalt; begge mørkere end grundfarven. 

" Mellemfeltet hvidligt, navnlig ved randen, kryd- 

set af en sort og 2 blyglinsende striber. Kanten i 

sømhalvdelen hvid, med afvekslende blyglin- 

- sende og sorte skråstriber, samt en sort plet nær 

vingespidsen. Spejlet trekantet, okkergult med 

. sorte skæl-striber og blyglinsende kant. Fryn- 

serne grå med sort rodlinie, gennembrudt af hvid 

linie bag spidsen og ofte tillige nær hjørnet. Bagv. 

mørkt gråbrune, lysere mod roden. V. 6—6,5 mm. 

Larven er hvidlig med lysebrunt hoved og nakkeskjold. 

Den lever i aug.—marts på Populus tremula (bævreasp) i de 

galledannelser, som forårsages af træbukken Saperda popul- 

nea L. (Aspebukken). 

Arten er fundet i Skåne, men endnu ikke i Danmark. Skal 

søges i april-maj.) 

13" i cosmophkoråana' Tr, Tavle- XXIX, 
fis 44 ; 

Forv.s grundfarve mørkt olivenbrun med tæt 

iblanding af rækkestillede, guldgule skæl i yderste 

- 
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halvdel. Rodfeltet udad begrænset af et smalt, 

hvidt, i midten gråligt, udadbuet tværbånd. I søm- 

feltet på kanten 4 hvide småpletter; fra den inder- 

ste udgår en svagt buet, sølvglinsende stribe til 

randen, berørende spejlets kant; fra de 2 yderste 

udgår korte sølvstriber. Spejlet okkergult med 5 
sorte skæl-striber og kantet af sølvglinsende linier. 

Frynsernes rodlinie sort, bag spidsen gennem- 

” brudt af hvidt punkt. Bagv. ret mørkt gråbrune 

med lyse frynser. 3's valve se fig. 34d. V. 5— 

5,9 mm. 

Larven er grøngul med brunt hoved og nakkeskjold. Den 

lever aug.—april på fyr i gamle galler af Evetria resinella L. 

(side 124) og i harpiksknuder; den skal også leve i kogler. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Hornbæk), Fyen (lyng-. 
bakkerne ved Fåborg), Jyll. (Risbæk), Fanø (Klitplantagen). 

Maj /s—juli/;. 

14. L. coniferåna Rtzb. Tavle XXX, fig. 1. 

Forv. sortebrune, noget glinsende, med rødligt 

skær. Rodfeltet begrænses udad af et dobbelt, i 

midten udad vinkelbøjet, hvidt tværbånd, som i 

vinkelspidsen er noget gråligt. På kanten i søm- 
halvdelen 3 par hvide småpletter; fra det midter- 

ste par løber en hvidkantet, blyglinsende linie til 

randen lidt inden for hjørnet som spejlets indre 

begrænsning. Spejlet lidt lysere end grundfarven, 

med sorte skæl-striber og mod sømmen ligeledes 

kantet af en blyglinsende linie. Frynserne brun- 

grå, bag spidsen gennembrudt af en fin, hvid 

linie. Bagv. ret mørkt gråbrune. g's valve se 

fig. 34e. V. 5—6 mm. 
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Larven er gullighvid med blegbrunt hoved og endnu ble- 

gere, brunt nakkeskjold. Den lever sept.—apr. i barken på 

”" fyr, hvorved der dannes udflod af harpiks. Den forpupper 

sig i boligen. 

Udbredt og fundet i alle landsdele. Juni/,—juli. 

PE duplicsna el ”(nlerruptåna HH; SD: 

Tavle XXX, fig. 2. 

Forv. mørkebrune, med 5 par hvide småpletter 

på kanten med sortagtige mellemrum. Midt på 

randen en smal, mod sømmen buet, hvid plet, 

som kun ved randen er delt af en smal, mørk 

"linie. Spejlet brunliggult med sorte skæl-striber, 

kantet af blyglinsende linier, den indre med hvid 

kant. Frynserne med sort rodlinie, bag spidsen 

gennembrudt af hvid linie. Bagv. gråbrune. J3's 

Dvalve se fig; 34 1. V: 6-7 mm. 

… Larven er hvidlig med brunt hoved og sortebrunt nakke- 

skjold. Den lever i barken på enebær og angives tillige at 

leve i barken af unge stammer af fyr, gran og ædelgran. 

Kun kendt fra Bornh. (Vang, Ringedal, Årsdale, Paradis- 
bakkerne). Juni/,—aug./4. 

(L. fissåna Froel. 

Ligner den følgende art; men hovedet er grå- 

brunt, palperne bleggule med mørkt endeled. 

Forv.s grundfarve sortebrun, i sømfeltet med 

iblandet gult. På kanten 4 par hvide skråpletter, 
et par inden for midten og 3 par udenfor; fra 

parret lige uden for midten går en metalglinsende, 

violetrød linie til hjørnet; fra det næste par en 

blå linie til sømmen lidt bag spidsen. På randens 
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midte en ret smal, hvid plet, som er delt af en 

meget smal, mørk linie; pletten når halvvejs over 

vingen og bøjer udad mod spidsen. Spejlet gulligt 

med sorte ribbe-streger, indfattet af violetglin- 

sende linier. Frynserne brungrå med sort rod- 

linie, bag spidsen gennembrudt af en fin, hvid 

linie. Bagv. mørkebrune med mørke frynser. 

v65-7.mm: | S; 

Larven er hvidlig, med til store pletter sammenflydende, 

mørkebrune vorter, lysebrunt hoved og mørkebrunt nakke- 

skjold. Den lever juli—sept. i bælgene af Vicia (vikke). 

Arten har været angivet som dansk, men det eneste eksem- 
plar viste sig at være L. discretana. Den er fundet i Skåne 
og Nordtyskland og kunne nok findes i Danmark. Juni.) 

16. L. discretåna Wck. Tavle XXX, fig.3. 

Palper og pande gullighvide, hovedet iøvrigt 

brunt. Forv. mørkebrune, på kanten med lyse 

småpletter: inden for midten et par blågrå, uden 

for midten 4—5 par hvide, hvis mellemrum er lidt 

mørkere end grundfarven; fra de sidste udløber 

3 korte, metalglinsende linier skråt udad. Midt 

på randen en ret smal, gullighvid, noget udad- 

bøjet plet, som er noget tilspidset fremad og i 

hele sin længde delt af en smal, mørk linie. Spej- 

let gulligbrunt med 4 sorte streger og kantet af 

blyglinsende linier. Frynserne med mørk rod- 

linie, som bag spidsen er afbrudt af en lille, hvid : 

plet. Bagv. ret mørkt gråligbrune med lysere 

frynser. 3's valve se fig. 34f. V. 6-7 mm. 

Larven er hvidlig med grå vorter, brunsort hoved og 

noget lysere nakkeskjold. Den lever aug.—april i stængelen 

nær roden af humle. 
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Kun få fund. Bornh. (Ringedal), Sjæll. (Folehave skov), 
Fyen (Alléskoven ved Fåborg). Juni-juli/,. 

17. L. pallifrontåna Zell. Tavle XXX, fig. 4. 

Palper og pande gulhvide. Forv. sortebrune 

med 4 par gullighvide småpletter på kanten; de 

3 yderste par ender i blyglinsende punkter. Om- 

trent midt på randen en gullighvid, ret smal plet, 

som er delt af en sort midterlinie og fra randen 

bøjer lidt udad. På spejlets plads en violetmetal- 

glinsende linie. Bagv. mørkt gråbrune, lidt lysere 

mod roden. 3's valve se fig. 34g. V. 5,5—6 mm. 

Larven er gulgrøn med brune vorter og blegbrunt hoved 

og nakkeskjold; før forpupningen bliver den stærkt rød. 

Den lever juli-aug. i bælgene af Astragulus (astragel) og for- 

…pupper sig i træ i et spind. 

Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem, Ringedal), Sjæll. (Or- 
drup mose), Falster (Hannenov, Mellemskoven, Bøtø), Fyen 

" (Fåborg), Langeland (Tranekær), Jyll. (Åkær). Juni/,-juli. 

IsSE perlepidanaHwsvavle XXX; 12.5; 

Forv. lyst gråligbrune, langs randen mørkt 

gråbrune; sømfeltet blegt okkergulligt, tydeligst i 

den indre del. På kanten sorte og hvide småplet- 

ter; de hvide tydeligst i sømhalvdelen. Fra ran- 
dens midte en lang og smal, udadbuet, hvid plet 

delt af en tynd, sort midterlinie. I sømfeltet fra 

kanten 3 sølvglinsende linier. Spejlet med flere 

sorte skæl-striber og kantet af sølvglinsende 

linier. Frynserne af grundfarven, noget glinsende, 

med skarp, sort rodlinie og bag spidsen gennem- 
brudt af hvid linie. Bagv. hos $ hvide med lyst 

== 
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gråbrun kant og spids, hos 9 lyst gråbrune. 

V. 5—6,5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever i juli—-aug. i bælgene 

på Vicia (vikke) og Lathyrus (fladbælg). 

Udbredt og ikke sjælden på enge og i skovlysninger. Maj. 

19. L. orobåna Tr. Tavle XXX, fig. 6. 

Palperne hvide. Forv. mørkebrune; mod roden 

" lidt lysere, grøngrå; mod sømmen noget mere gul- 

lige. Langs kanten med skarpe, gullighvide stre- 

ger, hvoraf nogle ender i blyglinsende småpletter. 

Midt på randen en ret bred, udadbuet, hvid plet, 

undertiden med en kort, mørk streg ved randen. 

Spejlet noget lysere end grundfarven, med flere 

sorte striber og indfattet af blyglinsende linier. 

Frynserne gråbrune med sort rodlinie, bag spid- 

sen gennembrudt af fin, hvid linie. Bagv. hos & 

hvidlige med bred, mørkt gråbrun søm; hos 2 

mørkt gråbrune, mod roden lysere. $'s valve se 

fig. 34 m. V. 6—7,5 mm. i 

Larven er orangegul med fine, mørkere vorter og mørke- 

brunt hoved, nakke- og endeskjold. Den lever aug.-—sept. i 

bælgene af Vicia (vikke). 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde), Amager. Juni/,—juli/,. 

20. L. dorsåna F. Tavle XXX, fig. 7. 

Ligner meget foregående art, men adskiller sig - 

ved følgende: palperne delvis brune; Z's følere 

usædvanligt lange og tykke; forv. med mere lige 

kant og mere skrå søm; den hvide randplet be- 

tydelig smallere; spejlets kantlinier sølvglinsende. 
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Fig. 34. $-genitalorganer hos: a. Laspeyresia nigricana, b. L. fune- 

brana, Cc. L. roseticolana, d. L. cosmophorana, e. L. coniferana, 

f. L. discretana, g. L. pallifrontana, h. L. dorsana, j. L. gallicana, 

- k. L. janthinana, 1. L. duplicana, m. L. orobana. 'x 25. 
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Bagv. hos 3 med bredere, mørk søm; hos 2 helt 

mørke. &'s valve se fig. 34h,. V. 6,5—8 mm. 

Larven er orangegul med brunt eller sort hoved og brunt 

nakkeskjold. Den lever i juli i bælgene af Lathyrus (fladbælg), 

Vicia (vikke) og Pisum (ært) og forpupper sig efter overvint- 

ringen i jorden i en kokon. 

Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem, Skovsholm, Paradis- 
bakkerne, Mandhøj), Sjæll. (Tisvilde), Amager, Loll. (am, 
borgskoven), Jyll. (Lemvig). Maj/,—juni/,. 

21. Lsgallicåna Gien: Tavle' XXX; fig:8: 

Palper og hoved rustgullige. Forv.s grundfarve 

glinsende rødlig-violet med uregelmæssige, sorte- 

brune tegninger i form af pletter og striber. På 

kanten i sømhalvdelen med meget små, lyse, men 

ikke hvide pletter. 3 tværbånd kan skelnes: rod- 

feltets ydre begrænsning, som i midten er vinkel- 

bøjet og med udadrettet tand; et uregelmæssigt 

midtbånd, samt et tværbånd i sømfeltet midt 

imellem midtbåndet og sømmen. De 2 sidste er 
udad begrænset af blåglinsende linier. Langs søm- 

men en rustgullig, smal stribe. Bagv. mørkebrune. 

g's valve se fig. 34j. V. 5—6 mm. 

Larven er blegt rødgul med mørkebrunt hoved og nakke- 

skjold. Den lever i sept. på frøene af Daucus (gulerod), He- 

racleum (bjørneklo), Angelica (angelik) og andre skærm- 

planter; den overvintrer voksen i jorden og forpupper sig 

om foråret. | 

Udbredt og fundet de fleste steder. Imago flyver om dagen 
i solskinnet. Juli/,—sept./,. 

22. L.janthinåna Dup. Tavle XXX, fig. 9. 

Ligner foregående art, men adskiller sig ved 
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følgende: gennemsnitlig noget mindre og en del 

" spinklere bygget; palperne hvidlige, hovedet grå- 
- brunt; grundfarven lidt lysere, mere gullig; de 

meget små kantpletter hvide; tegningerne noget 

utydeligere og mere uregelmæssige, dog fremtræ- 

der mellemfeltet som 4 lyse linier, som er violette 

ved kanten, gullige ved randen. En smal linie 

langs sømmen samt selve spidsen rustbrune. Spej- 

let violetbrunt med fin, blyglinsende kant. Bagv. 

gråligbrune, lidt lysere mod roden. g's valve se 

fig. 34k. V. 4,5—5,5 mm. 

Larven er blegt rødgul med lysebrunt hoved. Den lever 

sept.—okt. i frugterne af tjørn; senere borer den sig ind i 

træet, hvor den forpupper sig. 

Udbredt og ikke sjælden omkring foderplanten. Juni/,—juli. 

Ba board Fi Pavle: XXX; fig 40. 
 Forv. ensfarvet sortebrune med 2 store, orange- 

gule pletter: een midt på randen og een i søm- 

feltet nær spidsen; undertiden er pletterne sam- 

menflydende og bredende sig over det meste af 

vingen (var. aurantiåna Koll.). Bagv. mørke- 

brune. V. 4,5—6 mm. 

Larven er gullighvid med mørkebrunt hoved og blegere, 

delt nakkeskjold. Den lever sept.—okt. i de sammenspundne 

frø af Heracleum (bjørneklo) og forpupper sig i en kokon 

i jorden. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Boserup, Korsør), Loll. (Engestofte), 
Falster (Mellemskoven), Møen (Klinten), Fyen (Sønderby), 
Jyll. (Vejle, Horsens). Juli. Imago flyver om dagen i solskin- 
net til foderplantens blomster. 
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25. Crobyléphora Kenn. 

Følerne trådformede. Palperne db 

Brystet glat. Står Laspeyresia nær, men hos å er 

i bagv. den ribbe, som bagtil begrænser midtcel- 
len, bred med en rendeformet fordybning og på 

oversiden besat med børsteagtige, lange hår. 

1. C.inquinatåna Hb. Tavle XXX, fig. 11. 

Forv. sortebrune, på kanten med et par blålig- 

grå pletter inden for midten og 4 par hvide små- 

pletter uden for midten; alle disse pletter fortsæt- 

tes som blåliggrå skygger ind på vingen. Rodfeltet 

med retvinklet bøjet, ydre begrænsning. Midt på 

randen en skarpt afsat, hvid plet; den er kort, 

lidt buet og tilspidset udad. Spejlet lidt lysere end 

grundfarven, blåliggråt med sorte skæl-striber og 

kantet af svagt metalglinsende linier. Frynsernes 

rodlinie sort. Bagv. mørkebrune, lidt lysere mod 
roden, med hvidliggrå frynser. V. 7—7,5 mm. 

Larven er gullighvid, noget brunlig på ryggen, med okker- 

gult hoved og bleggult nakkeskjold med fine, brune striber 

på siden. Den lever sept.—okt. i frugterne af ahorn. 

Kun fundet i et enkelt eksemplar 28. juni 1923 på Loll. 
(Knuthenborg park). 

26. Pamméne Hb. 

ås følere uden eller med meget korte hår. Pal- - 

perne middellange, fremadrettede eller noget op- 

adbøjede. Brystet glat. Forv. uden costalfold. I 

bagv. hos $ udspringer ribbe 7 et stykke fra 6 og 
løber ud i 8 lige efter udspringet; hos 9 er 7 og 
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6 meget nær hinanden ved udspringet. 5 er paral- 

" lel med 4, 4 og 3 stilkede eller udgår fra samme 
. punkt. 

De fleste larver lever i frø eller frugter, men 

en del er fundet i galhvepse-galler. 

Fig. 35. Ribbenet hos Pammene argyrana g. 

Oversigt over arterne. 

1. Forv. med tydelig, hvid eller gul randplet...... å. 

Koran ere des SEN Ena ei Er SE ENS JeUE 11. 

SEAN ple bene USLE SEES SEEDEDE ESTERE] SKE 3. 

Randpletter BYE SES AE SEE EMEA SERENE 5: 

3. Randpletten skarpt afsat mod den sortebrune 

SE UN EEN GE ESS MEE BEN SES SES SKER SE SE SEES Å. 

Randpletten udvisket, løber ud i den rødbrune 

grundfarve SEERE SEE FE RENEE 7. aurantiana. 

4. Randplettens ydre begrænsning skråt indad fra 

Banden Se DSR ED SONS RESEN 9. trauniana. 

Randplettens ydre begrænsning skråt udad fra 

FAD AS DSA ERR SS DEN SEERNES: 8. regiana. 

5. Randpletten går næsten til kanten....... 4. juliana. 

Randpletten går knap nok til vingemidten..:... 6. 

6. Randpletten kun med mørk iblanding ved selve 

an I ae BER ERE ERE SER re] SONS ERIE SE ESE Ble 
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14. 

15. 

16. 

17. 
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Randpletten med flere mørke pletter.......…. 8. 
Randplettens spids noget udadbøjet.... 5. populana. 

Randplettens spids ikke udadbøjet ..... 6. spiniana. 

Bagv. hvidlige med mørkt sømbånd ... 1. inquilana. 

Bagv. ensfarvet brunlige eller med lidt lysere rod 9. 

Randpletten går næsten til hjørnet........ insulana. 

Kandplettenfikke længeretende bre de MEE 10. 

Forv.s rodfelt med blå tværstreger langs kanten 

3. amygdalana. 

Forv.s rodfelt uden blå tværstreger langs kanten 

2. argyrana. 

Forv. med utydelig, grålig randplet, som er delt af 

iFellert2Smørket tværlinier SES 10. agnotana. 

Forv helt uden bystrandple te SEE ESS 12. 

Forv. helt uden tegning, ensfarvet mørkebrune 

med hvide småpletter på kanten.. 11. germarana. 

Forv. med mere eller mindre tydelige, lyse tvær- 

bånd eller:med mørk teening ESS SEE SEERE 

Eorv:s sømfelt rød outs SEES 17. rhediella. 

Forv.s sømfelt af anden farve.......... RR EDGAR 

Forv. med sortebrunt midtbånd, som på begge 

sider kantes af sølvglinsende linier 

16. ochsenheimeriana. 

Forv.s midtbånd ikke væsentlig mørkere end den 

ØyTIger FESD SS SS En re SERENE 15. 

Forv. med tydeligt spejl, kantet af metalglinsende 

IRATE RS HEE SS ra SES KR SE ROSSEN GES Nels ESEE P SS 16. 

Forv. uden tydeligt spejl, eller dette kun antydet 

ved en metalglinsende linie i midten........ 1.7 

Forv.s rodfelt med bredt, metalglinsende tværbånd 

15. splendidulana. 

Forv.s rodfelt uden metalglinsende tværbånd i 

14. luedersiana. - 

Forv.s lyse tværbånd bredt, vinkelbøjet, med 

VIGE LANs EA ESSENS SE SELE 13. nitidana. 

Forv.s lyse tværbånd smalt, buet, uden violet 

TSA IE 10 JERNE … RENEE S SEDAN SENSE NES sneen SE 12. flexana. 
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1. P.inquilåna Fletcher. (fimbriåna Hw.). 

TavleK&XX; 1812. 

Forv. temmelig lange og smalle, kant og rand 

omtrent parallele. Grundfarven mørkt brungrå 

med hvidliggrå iblanding, langs kanten med sorte 

og hvidliggrå småpletter. Rodfeltet bredt, udad 

begrænset af sort, retvinklet bøjet linie. Midt på 

randen en skråtstillet, firkantet, hvidlig eller grå- 

lighvid plet, delt af en sort stribe. Midtbåndet ud- 

visket og uregelmæssigt, med megen sort iblan- 

ding. Spejlet med sølvglinsende kant og nogle 

sorte prikker, som kan danne en sammenhæn- 

: gende, bølget linie. Sømlinien sort, noget udvisket, 

afbrudt af en hvid prik lidt bag spidsen. Fryn- 

serne med hvidlig rodlinie. Bagv. hvidlige med 

"mørkt sømbånd og hvidlige frynser. V. 7—8 mm. 

Larven er rødlig-hvid med utydelige, hvide ringe; rød- 

" brune vorter; brunt hoved; hvidligt eller gråt, bagtil sort- 

kantet nakkeskjold. Den lever juni-aug. på eg i galler frem- 

bragt af fluer af slægten Andricus. 

Kun få fund: Sjæll. (Tisvilde, Råvad egeskov), Loll. 
(Keldskov, Maribo), Fyen (Alléskov ved Fåborg). April. 

X Psarsyrana Hb -TLavle:X XX; hes 45: 

Forv.s grundfarve gråbrun, undertiden med 
okkerbrun bestøvning, med uregelmæssig iblan- 

ding af sorte streger og pletter; på kanten med 

hvide og sorte småpletter, hvorfra udgår 3 bly- 

glinsende striber. Rodfeltets ydre begrænsning 

bred, sort, skarpt vinkelbøjet. Midt på randen en 
stor, femkantet, hvid plet med iblandede, uregel- 

mæssige, mørke pletter og striber. Midtbåndet lidt 

Wilhelm van Deurs: Sommerfugle. , 18 

- 
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mørkere end grundfarven, med iblandede sorte 

streger, navnlig ved kanten. I sømfeltet nær spid- 

sen en udvisket, sortagtig plet. Spejlet gulbrunt 

med fine, sorte skæl-striber eller punkter, kantet 

af blyglinsende linier. Bagv. hos 3 hvidlige mod 

roden, blegt brunlige langs midten, mørkt grå- 

brune langs kanten og randen; hos 2 mørkt grå- 

brune, mod roden lysere. ås sene pest se 

" fig. 36a. V. 5—6 mm. 

Larven er hvidlig med brune vorter, lysebrunt hoved og 

sortkantet nakkeskjold. Den lever som den foregående juni— 

aug. på eg i galler frembragt af fluer af slægten Andricus. 

Den forpupper sig i barken. : 

Udbredt og ikke sjælden. April/,—maj. 

3. P. amygdalåna Dup. elkceldee Z.) Tavle 

XXX, fig. 14. 

Forv. mørkebrune med en del ike blågrå - 

iblanding og nogle sortebrune pletter og streger; 

i sømfeltet rustbrune, langs kanten med sorte- 

brune og i sømhalvdelen tillige hvide småpletter, 

samt flere blåligt-metalglinsende striber. Rodfel- 

tet udad utydeligt begrænset af sortebrune pletter 

og striber. Midt på randen en uregelmæssig, hvid 

plet (mindre end hos foregående art) med iblan- 

dede grå pletter, særlig ved randen. Spejlet med 

fine, sorte skæl-streger og punkter, kantet med 

violetrøde, metalglinsende linier. Arten er temme- 

lig variabel med hensyn til forv.s tegning, og en 

form er stærkt formørket og næsten ensfarvet. 

Bagv. hos begge køn mørkebrune, hos $ lidt lysere 

mod roden. 3's valve se fig. 36b. V. 5,5—6,5 mm. 
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Larven er hvidlig med grå vorter, brunt hoved og gult, 

mørkkantet nakkeskjold. Den lever aug.—maj på eg i galler 
.. frembragt af galhvepse (Cynips). 

Udbredt på øerne. Bornh. (Gudhjem, Årsdale), Sjæll. 
(Hellebæk, Strandmøllen, København, Bildsø, Køge ås, 

Broksø mose), Loll. (Hamborgskoven, Bremersvold, Rosnin- 
gen), Falster (Sundby, Lindeskoven, Dronninghave, Kohave, 
Hannenov, Mellemskoven), Fyen (Sønderby, Risinge, Fåborg). 
Maj/»—juni. 

FPP uland Curt. Tayle XXXI, fig. T. 

Forv.s grundfarve askegrå med iblandede 

mørkegrå tværstriber og pletter, langs kanten med 

sorte og hvide småpletter, som er tydeligst i søm- 

"halvdelen. Midt på randen en bred, noget uregel- 

mæssig, gullighvid plet med grå iblandede pletter ; 

den når næsten til kanten, hvor den er smallere 

og mere grålig. Sømfeltet ret mørkt brunliggråt, 
lige uden for randpletten med sortebrune pletter 

og streser: Spejle ligøer 1 en rusibrun plet; det 

indeholder flere sorte pletter og er kantet af bly- 

glinsende linier. Frynserne violetbrune. Hos var. 

herriehiåna Hen (tavle XXXL,. fig. 2) er teg- 

ningen delvis dækket af sortebrun bestøvning 

med noget blåligt skær, og randpletten fremtræder 
med hvidliggrå farve. Bagv. mørkt gråbrune, lidt 

lysere mod roden. V. 6—8 mm. 

Larven er hvidlig med mørkerøde vorter, blegt brunt 

hoved og hvidt, sortkantet nakkeskjold. Den lever aug.cokt. 

i frugterne af eg, bør og ahorn; overvintrer i en kokon under 

bark og mos på træstammer og forpupper sig om foråret. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Tisvilde, Nøddebo, Hillerød, Geel 
skov, Lyngby mose, Dyrehaven, Krageskov ved Køge, 
Bildsø, Slagelse skov, Stigsnæs), Loll. (Hamborgskoven), 

kst 
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Falster (Nykøbing, Hannenov, Mellemskoven), Fyen (Fruens 
bøge). Maj/.,-juli/,. 

(P.insulåna Guen. | 

Forv. i den ydre del med næsten lige kant, 

sømmen noget indadbuet. Grundfarven sortebrun 

med blå iblanding mellem de sorte tværstreger, 

sømfeltet mere brunt; langs kanten med sorte og 

utydeligt lysere småpletter. Rodfeltet begrænses 

af sort, vinkelbøjet linie. På randen en firkantet, 

lang og ret smal, hvid plet, delvis gennemskåret 

af 4 mørke streger; den når næsten til hjørnet. 

Spejlet lysebrunt med sorte streger; det er ind- 

fattet af blåglinsende linier, af hvilke den yderste 

følger sømmen. Frynserne mørkebrune. Bagv. 

mørkebrune. V.7 mm. 

Larven er ikke beskrevet, men angives dels at leve på 

birk, dels i galler på eg. 

Arten er kendt fra Skåne, men endnu ikke fra Danmark. 

Juni.) 

5. P. populåna F. Tavle XXXI, fig. 3. 
Forv. mørkebrune, i rodfeltet mere grålige, 

langs kanten i sømhalvdelen med fine, sorte og 

hvide småpletter, hvorfra udgår 3 skråt forlø- 

bende, rødligt metalglinsende linier. Midt på ran- 

den en trekantet, hvid plet, hvis spids bøjer noget 

udad mod sømmen; på kanten med 1 eller 2. 

mørke pletter. Spejlet med sorte streger og kantet 

med rødligt metalglinsende linier. Bagv. mørkt 

gråbrune, lidt lysere mod roden. g's valve se 

fig. 36c. V. 5—6 mm. 
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Larven er hvidliggrøn med sort hoved og sort, fortil hvid- 

liggrønt nakkeskjold. Den lever maj—juni inde i eller mellem 

de sammenspundne skud af pil. 

Udbredt og ikke sjælden. Juli/,—aug. 

6: PFspinriana Dup. Tavle XXXI, fig 4. 

Ligner noget foregående art; men forv. er noget 

bredere. Grundfarven blåligt gråbrun med iblan- 

.dede, sortebrune pletter og streger; langs kanten 

med utydelige, mørke og lidt lysere småstreger. 

Midt på randen en trekantet, hvid plet, hvis spids 

er rettet mod kantens midte eller lidt indad; på 

— kanten ofte med en lille, mørk plet. Et ret smalt, 

mørkt midtbånd fra kantens midte til uden for 

randpletten. Spejlet blåliggråt med sorte streger, 

kantet af mørkviolette linier. Bagv. gråbrune, hos 

" & lysere ved rod og kant. g's valve se fig. 36d. 
V. 5—6 mm. 

0" Larven er hvidlig med lysebrunt hoved og hvidligt, ofte 

bagtil sortkantet nakkeskjold. Den lever maj-juni i sammen- 

spundne blomster af slåen og tjørn. 

Kun fundet på Fyen (Klinten ved Fåborg). Aug. 

7. P.aurantiåna Stgr. Tavle XXXI, fig. 5. 

Arten minder om Hemimene flavidorsana 

(side 241). Forv. guldglinsende rødbrune; rod- 

feltet lidt mørkere med grønlig bestøvning. Langs 
hele kanten med meget små, sorte og guldgule 

pletter, samt nogle sølvpletter længere inde på 
vingen. Midt på randen en ret bred, gul plet, som 

ikke når vingemidten; den er navnlig udad noget 
"udvisket og iøvrigt ikke så fremtrædende i forhold 
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til grundfarven. Spejlet af grundfarven, med sorte 

skæl-striber, på begge sider kantet af tynde sølv- 

linier. Sømfeltets ydre del mørkebrunt, bredest 

ved randen. Bagv. mørkebrune med hvidlige fryn- 

ser. V. 6-7 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Det angives, at den sandsyn- 

ligvis lever på ahorn. 

Kun fundet: Sjæll. (Adserbo), Falster (Bøtø). Juli. 

8 …Piregråana Zell Fayle XXXE 4126: 

Forv. svagt indadbuet bag spidsen, meget 

mørkt brune, ensfarvede; på kanten i sømhalv- 

delen med bleggule og sorte småpletter. Midt på 

randen en stor, gul plet af noget varierende form 

og størrelse; dens ydre begrænsning forløber fra. 

randen skråt udad. En linie fra kanten udenfor 

midten og spejlets indramning svagt blåligt-metal- 

glinsende, næppe synlige. Frynserne brune med 

sort rodlinie, som er gennembrudt af en lille, gul 

plet bag spidsen. Bagv. mørkebrune med lyse 

frynser, hos $ med sort stribe nær sømmen på 

ribbe 1c. V. 6-7 mm. 

Larven er hvidlig med grå vorter, brunt hoved og blegt 

okkergult nakkeskjold. Den lever fra aug., først i frugterne 

af ahorn og går i sept.—okt. ind under barken og overvintrer; 

den forpupper sig der om foråret. SE 

Udbredt og ikke sjælden. Maj/,—juli/,. 

9. P.trauniåna Schiff. Tavle XXXI, fig. 7. 
Ligner meget foregående art, men adskiller sig 

ved følgende: mindre og spinklere bygget, krop- 
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pen mindre robust; forv. smallere, sømmen tyde- 

ligt konveks; randpletten betydeligt bredere, når 

næsten til hjørnet, dens ydre begrænsning for- 

løber skråt indad fra randen; sømlinien uden gul 

plet bag spidsen. Bagv. lidt lysere. V. 5,5—6 mm. 

Larven er hvidlig med brunt hoved og blegt okkerbrunt 

nakkeskjold. Den lever fra aug. i frugterne af Acer campestris 

. (naur), overvintrer under barken og forpupper sig om foråret. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Langebæk skov, Saltsø skov, Korsør 
skov), Loll. (Strognæs), Møen (Ulfshale). Imaga flyver om 
dagen i solskinnet om foderplanten. Maj/,—juni/,. 

fOSP asnetåna EblL Tavle XXXI, fig. 8: 

"Palper og hoved gråbrune. Forv. mørkt grå- 

brune, næsten ensfarvede. Midt på randen en 

"noget utydelig, hvidliggrå, firkantet plet, som er 

delt af 1 eller 2 mørke tværlinier. Spejlet lidt 
- lysere end grundfarven, ofte med enkelte sorte 

streger eller punkter, kantet af ret svage, violet- 

metalglinsende linier. Bagv. gråbrune. 3's valve 

se fig. 36e. V. 5—6 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den formodes at leve på tjørn. 

Kun få fund: Sjæll. (Tisvilde, Donse, Lyngby, Knudsskov), 
Loll. (Engestofte, Christianssæde, Roden skov), Falster 
(Hannenov). Maj-juni/,. 

11. P. germaråna Hb. Tavle XXXI, fig. 9. 
Panden og palperne gullighvide. Forv. mørke- 

brune, noget glinsende, mod sømmen næsten 
sorte, på kanten med skarpe, hvide småpletter. 

Fra kanten 2 glinsende stålblå tværlinier og et 
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par stålblå prikker ved sømmen. Frynserne sorte- 

brune. Bagv. mørkebrune, hos 3 med en sort plet 

på ribbe 1c nær sømmen. 3's valve se fig. 36 f. 

V. 6—7 mm. 

Larven angives at leve i blommer, samt på lavbevoksede 

grene af gamle blommetræer. KEE LSGEE ue: lever den også 

på tjørn. 

Hidtil fundet: Sjæll. (Storkevad i Grib skov, Kobæk), 
- Falster (Hannenov). Juni. 

12..Pflexåna ZedkE(verana DF) Earle 

SSXKXT 41210. 

Panden og palperne hvidlige. Forv. med af- 

rundet spids og meget skrå søm; grundfarven 

sortebrun, på kanten med små, hvidlige pletter: 

1 par indenfor og 2 par udenfor midten; fra 

det førstnævnte par udgår et smalt, dobbelt, buet 

tværbånd, som kun er lidt lysere end grundfarven 

og uden glans. Undertiden udgår tillige fra det 
mellemste par kantpletter et lidt lysere, smalt 
tværbånd til hjørnet. Frynserne gulligbrune. Bagv. 

gråbrune. 3's aedeagus og valve se fig. 36 8. aedea- 

gus uden cornuti. V. 5—6 mm. 

Larven er hvidlig med blegbrunt hoved og blegere brunt 

nakkeskjold. Den lever aug.—sept. på bøg mellem 2 sammen= 

spundne blade. 

Udbredt i bøgeskove, fundet i alle landsdele. Maj/,—juli/,. 

13 P. Aitlidån ae F: Tavle XXXI, Hø 11: 

Ligner foregående art, men adskiller sig ved 

følgende: den er mindre; de hvide kantpletter 



Fig. 36. g-genitalorganer hos: a. Pammene argyrana, b. P. amyg- 

dalana (præparat N.L. Wolff), c. P. populana, d. P. spiniana, 

e. P. agnotana (præparat N. L. Wolff), f. P. germarana (præparat 

N. L. Wolff), g. P. flexana, h. P. nitidana, j. P. luedersiana, 

k. P. splendidulana. x 25. 

mere fremtrædende; tværbåndet fra det inderste 

par kantpletter bredt, vinkelbøjet, violetglinsende 

og tydeligere delt. Også det ydre tværbånd er, når 

det findes, tydeligt violetglinsende. Bagv. lysere 

mod roden. gs aedeagus og valve se fig. 36h, 

aedeagus med mange cornuti. V. 4—5 mm. 

Larven er bleggul med stærkere gult hoved og nakkeskjold. 

Den lever juli—-sept. på eg mellem 2 sammenspundne blade. 
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Hidtil fundet: Sjæll. (Grønholt vang, Frederikslund ved 
Holte,. Fortunen, Rygårds dyrehave, Kobæk), Amager 
(Kongelunden), Loll. (Hamborgskoven), Falster (Hannenov, 
Mellemskoven), Jyll. (Grimstrup). Juni-juli. 

14. P. luedersiåna Sorh. Tavle XXXI, fig. 12. 

Forv.s spids noget fremtrædende, sømmen 

indadbuet bag spidsen. Grundfarven brunliggrå 

med en del iblanding af mørkere pletter og stre- 

ger; langs kanten i sømhalvdelen med meget 

" små, sorte og hvidlige pletter. Rodfeltet med nogen 
mørk bestøvning langs randen, udad begrænset 

af en mørk, spidsvinklet bøjet, men ofte afbrudt 

og utydelig linie. Uden for rodfeltet et ganske lidt 

lysere tværbånd, der er bredest ved randen og 

delt af flere, mørke tværlinier. Midtbåndet ret 

smalt, gråbrunt, på midten udad vinkelbøjet… 

Sømfeltet med rustbrun bestøvning og korte, blå- 

grå-metalglinsende linier udgående fra de lyse 

kantpletter. Spejlet med 2—3 lange, sorte skæl- 

striber og på siderne og bagtil kantet af sølvglin- 

sende linier. Frynserne bag spidsen gennembrudt 

af lys streg. Bagv. brungrå med lysere frynser. 

gs valve se fig. 36j. V. 5,5—6 mm. 

Larven er ubekendt. 

Kun fundet i Nordsjæll. (Maglemose i Grib skov, Tokke- 
køb hegn, Rudehegn, Bøllemosen). April/,-maj. 

15. P.splendidulåna Gn. Tavle XXXI, . 

fig. 13. 

Forv. mørkt brunliggrå med tæt iblanding af 

gule skæl; på kanten med gullighvide småpletter, 

som bagtil er sølvglinsende. I rodfeltet ved roden 
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et rødligt-metalglinsende tværbånd; uden for rod- 

feltets vinkelbøjede ydre grænse endnu et rødligt- 

metalglinsende tværbånd, som er ret smalt ved 

kanten, bredt ved randen. Et tredie lignende 

tværbånd ligger uden for midtbåndet; det er i 

midten afbrudt af en sort plet. Undertiden findes 

nogle sorte skæl-prikker på spejlets plads. Fra 

den yderste, lyse kantplet en mere eller mindre 

tydelig, smal, rødligt-metalglinsende stribe til 
hjørnet. Bagv. gråbrune, noget lysere mod roden. 

gs valve se fig. 36k. V. 4,5—5,5 mm. 

Larven er hvid med sorte vorter, sort hoved og nakke- 

skjold. Den lever juni—juli på eg, først i en hvid pletmine i 

et blad, derpå mellem 2 sammenspundne blade, til sidst i 

galler. 

Udbredt og ikke sjælden. Maj-juni/… 

16. P. ochsenheimeriåna Zell. Tavle XXXI, 

fig. 14. 
Forv. mørkt olivengråbrune med gulbrunt 

skær; på kanten i sømhalvdelen med sorte små- 

pletter med hvide mellemrum, hvorfra udgår 2 

sølvglinsende linier. Rodfeltets ydre begrænsning 

sortebrun, ligeledes det- smalle, vinkelbøjede 

midtbånd; begge kantede af sølvglinsende linier. 

På spejlets plads en lodret, sølvglinsende linie. 

Bagv. mørkt gråbrune. V. 4—5 mm. 

Larven er ikke beskrevet. Den lever juli-aug. på gran. 

Hidtil fundet: Bornh. (Gudhjem), Sjæll. (Nykøbing, Rør- 
vig, Tisvilde, Hornbæk, Fredensborg, Geel skov, Ryget), 
Møen (Ulfshale), Fyen (FEn6re), Jyll. (Stensbæk plantage). 
Maj [s—juni. 
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17 Pirhedrela CFTayle SXXE 4917175: 

Forv. mørkt brune med violet skær; sømfeltet 

rødgult med guldglinsende pletter og linier. Fryn- 
serne gulliggrå med sort rodlinie. Bagv. mørkt 

rødligbrune, hos & med en sort plet på ribbe 1c 

nær sømmen. V. 4,5—5,5 mm. 

Larven er hvid med brunt hoved og brunt, sorttegnet 

nakkeskjold. Den lever juni-aug. i blomsterne og de umodne 

- frugter af tjørn; den kan også leve på æble, blomme, røn og 

Cornus sanguinea (rød kornel); den forpupper sig under barken. 

" Udbredt. Maj/,—juni/,. 



Med undtagelse af figurerne 5 og 27 f. er samtlige tegninger 

i teksten originale, udførte af forfatteren. 

Af de hertil anvendte mikroskopiske præparater er 12 lånt 

af ingeniør Niels L. Wolff, Hellerup og 2 af arkitekt Jens 

Lundqvist, Hillerød, medens de øvrige 143 er fremstillede af 

forfatteren. 

Til fremstilling af præparater og tegninger er benyttet 

binokulært mikroskop, tegneapparat og projektionsapparat, 

som af Carlsbergfondet er udlånt til forfatteren, der her på 

det varmeste takker for interesse og forståelse hos fondets 

.bestyrelse. Uden denne hjælp kunne Mesrærende arbejde 

"ikke være gennemført. 

Fotografierne til tavlerne er alle taget af kommunelærer 

" A. Øye, København. 

Billederne på tavlerne er i dobbelt størrelse. 
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1. Rhacodia emargana, 2. do. var. caudana, 3. Acleris cristana, 

4. do. var. striana, 5. do. var. spadiceana, 6. do. var. profanana, 

7. do. var. cristalana, 8 og 9. A. hastiana.- 



Tavle II. i 

1. Acleris hastiana ab. coronana, 2. do. ab. byringiana, 3. do. ab. 

pruinosana, 4. do. ab. autumnana, 5. do. ab. psorana, 6. do. ab. 

aquilana, 7. do. ab. lemvigiana, 8. do. ab. radiana, 9. do. ab. divisana. 



Tavle III. 

ab. com- . do. 3 

6 og 7 

lana. 

apiciana, 

maccana, 

ab. 

Å 

do 

5 

hastiana ab. mayrana, 2 

imaculana, 4 
1. Acleris 

bustana, 
A. abi- do. ab. alb 

tterberger i . do. ab. m 8 og 9 etana, 



Tavle IV. 

1. Acleris fumbriana, 2. A. mixtana, 3. A. literana, 4. do. ab. squa- 

mana, 5. Å. variegana, 6. do. var. aspersana, 7. A. niveana, 8. do. 

var. scotana, 9. A. sponsana, 10. A.rufana, 11. do. ab. apiciana, 

12. A. lipsiana. 



Tavle V. 

1. Acleris schalleriana, 2. do. var. latefasciana, 3 og 4. Be comariana, 

5. A. aspersana &, 6. do. 9, 7. A. shepherdana, 8, 9 og 10. A. ferru- 

gana, 11, 12 og 13. A. tripunetulana, 14. A. quereinana. 



1. Acleris holmiana, 2 og 3. A. reticulata, 4. A. lorquiniana, 5. Ar- 

gyrotoxa forskåleana, 6. A.bergmanniana, 7. AÅ.conwayana, 8. Tor- 

trix loeflingiana, 9. T, viridana, 10. T. paleana, 11. T. viburniana. 



Tavle VII. 

le Tortrix forsterana, 2. T. rusticana &g, 3. do. 2, 4.-T. ministrana, 

5. T. pulchellana, 6. T. cinctana, 7. T. rigana, 8. Cacoecia diversana, 

9. C. musculana, 10. C. histrionana, 11. C. unifasciana, 12. C. strigana. 



Tavle VIII. 

1. Cacoecia costana, 2. do. mørk form, 3. C. aeriferana, 4. C. lecheana, 

5. C. piceana då, 6. do. ?&. 7. C. podana då. 



Tavle IX. 

1. Cacoecia betulana, 2. C. xylosteana, 3. C. crataegana &, 4. do. 9, 

5. C. sorbiana 9, 6. C. rosana 9, 7. Pandemis ribeana $, 8. do. var. 

cerasana 2. 



Tavle X. 

1. Pandemis .corylana 9, 2. P. heparana, 3 P. dumetana, 4. P. cin- 

namomeana, 5. Philedone gerningana, 6. P.lunana g, 7. do. 9%, 

8. Epagoge grotiana, 9. EF. gnomana, 10. Capua orana, 11. C. angu- 

stiorana. 



Tavle XI. 

1. Capua favillaceana. 2. Cnephasia longana g, 3. do. 9, 4. C. incer- 

tana, 5. C. communana, 6. C. chrysantheana, 7. C. virgaureana, 

8 og 9. C. pascuana, 10. C. genitalana, 11. Nephodesme penziana. 



Tavle XII. 

1. Nephodesme incana, 2. N. osseana, 3. N. nubilana, 4. Toørtricodes 

tortricella, 5. Exapate congelatella $, 6. do. 9% 7. Olindia schu- 

macherana, 8. Isotrias rectifasciana, 9. Spatalistis bifasciana, 

10. Lozopera francillana, 11. L. beatricella, 12. Clysia ambiguella, 

13. C. angustana, 14. Phalonia dipoltella. 



Tavle XIII. 

E 

1. Phalonia tesserana, 2. P. rutilana, 3. P. badiana; 4. P. cnicana, 

5. P. smeathmanniana, 6. P. kindermanniana, 7. P. implicitana, 

8. P. ciliella, 9. P. posterana, 10. P. hybridella, 11. P. flaviciliana, 

12. P.rupicola, 13. P. pallidana, 14. P. dubitana. 



Tavle XIV. 

1. Phalonia curvistrigana, 2. P. atricapitana, 3. P. gilvicomana, 

4. P. nana, 5. P. affinitana, 6. P. manniana, 7. Piercea vectisana, 

8. P. alismana, 9. Clidonia hartmanniana, 10. Euxanthis alternana, 

11. E. straminea, 12. E. zoegana, 13. E. hamana, 14. E. hilarana. 



Tavle XV. 

1. Phtheochroa sodaliana, 2. Hysterosia inopiana, 3. Spilonota 

ocellana, 4. do. var. lariciana, -5.… og 6. Acroclita naevana, 7. Eve- 

tria duplana, 8. E. posticana, 9. E. pinivorana, 10. E. turionana, 

"11. E. pinicolana, 12. E. buoliana, 13. E. resinella. 



Tavle XVI. 

1. Ancylis achatana, 2. A. derasana, 3. A. lundana, 4. A. myrtillana, 

5. Å. siculana, 6. A. obtusana, 7. A. mitterbacheriana, 8. A. upupana, 

9. A.laetana, 10. A. tineana, 11. A. selenana, 12. A. unguicella, 

13. A. uncana, 14. A. biarcuana. 



Tavle XVII. 

1. Ancylis inornatana, 2. A. diminutana, 3. Gypsonoma dealbana, 

4. do. var. alnetana, 5. G. neglectana, 6. G. aceriana, 7. G. minutana, 

8. G. oppressana, 79. Notocelia uddmanniana, 10. N. røsaecolana, 

LÆNE trimaculana, 12. N. incarnatana, 13. N. roborana, 14. Se- 

E masia albersana. 



Tavle XVIII. 

7 14 

1. Semasia cruciana, 2. S. vacciniana, 3. S. gimmerthaliana, 4. S. 

simplana, 5. S. rubiginosana, 6. S.ramella, 7. do. ab. costana, 

8. S. quadrana, 9. S. diniana, 10. S. rufimitrana, 11. S. ratzeburgiana, 

12 og 13. S. stroemiana, 14. S. trimaculana. 



Tavle XIX. 

GE 

1. Semasia signatana, 2. S. granitana, 3. S. nanana, 4. S. pygmaeana, 

5. S. subsequana, 6. S. ustomaculana, 7. S. ericetana gg, 8. do. 2, 

9. S. fractifasciana $, 10. do. 9, 11. S. nigromaculana, 12. S. lacteana, 

13. S. krygeri, 14. S. pupillana, 15. S. latiorana. 



Tavle XX. 

1 og 2. Semasia tripoliana, 3. S. messingiana, 4. Pseudeucosma 

caesimaculana, 5. P. infidana, 6. Eucosma cana, 7. E. scopoliana, 

8. E. fulvana, 9. E. expallidana. 



Tavle XXI. 

1. Eucosma grandaevana, 2. E. farfarae, 3. do. ab. melstediana, 

4. E. pflugiana &, 5. do. 2, 6. E. foenella, 7. E. obscurana, 8. E. cynos- 

batella, 9. E. subocellana, 10. E. penkleriana. 



Tavle XXII. 

1. Eucosma bilunana, 2 og 3. E. nisella, 4. E. graphana, 5. E. de- 

marniana, 6. E. tetraquetrana, 7. E. immundana, 8. E. nigricana, 

9. E. proximana, 10. E. tedella, 11. E. nemorivaga, 12. E. similana, 

13. E. ophthalmicana, 14. E. sordidana. 



Tavle XXIII. 

1, 2 og 3. Eucosma solandriana, 4. E. brunnichana, 5 og 6. E. semi- 

fuscana, 7. Thiodia citrana, 8. Bactra robustana, 9. B. lanceolana, 

10. B. furfurana, 11. Polychrosis littoralis, 12. Lobesia permixtana, 

13. Cymolomia hartigiana. 



Tavle XXIV. 

1. Endothenia sellana, 2. E. carbonana, 3. E. nigricostana, 4. E. eri- 

cetana, 5. E. antiquana, 6. Apotomis semifasciana, 7. A. hart- 

manniana, 8. A. corticana, 9. A.capreana, 10. A. betulaetana, 

11. A. sororculana, 12. A. sauciana, 13. Argyroploce pruinana. 



Tavle XXV. 

BEG 

1. Argyroploce salicella, 2. A. variegana, 3. A.ochroleucana, 4. A. di- 

midiana, 5. AÅ. roseomaculana, 6. A. dalecarliana, 7. A. tiedemanni- 

ana, 8. A.siderana, 9. A. textana, 10. A. penthinana, 11. A. arbu- 

tella, 12. A.rufana, 13. A. purpurana. 



Tavle XXVI. 

1. Argyroploce branderiana, 2. do. var. viduana, 3. A. mygindana, 

4. A. striana &, 5. do. 2, 6. A. cespitana, 7. Å. latifasciana, 8. A. ru- 

restrana, 9. A. charpentierana, 10. A. bipunctana, 11. A. rivulana, 

12. A.lacunana, 13., do. var. ro0ana. 



Tavle XXVII. 

1. Argyroploce umbrosana, 2. AÅ. urticana, 3. A. micana $, 4. do. 2, 

5. A. palustrana, 6. A. schulziana, 7. A. metallicana, 8. A. bifasciana, 

9. A.dissolutana, 10. A. hercyniana, 11. Eudemis profundana, 

' ' 12. E. porphyrana. ; 



Tavle XXVIII. 

1. Olethreutes arcuella, 2. Enarmonia woeberiana, 3. Hemimene 

petiverella, 4. H. flavidorsana, 5. H. politana, 6. H. incognitana, 

7. H. alpestrana, 8. H. plumbagana, 9. H. obscuratana, 10. H. acu- 

minatana, 11. H. simpliciana, 12. H. agilana, 13. Lipoptycha 

plumbana, 14. L. saturnana, 15. L. aeratana, 16. Lathronympha 

hypericana. 



Tavle XXIX. 

1. Laspeyresia pomonella, 2. L. splendana, 3. do. mørk form, 

4. L. grossana, 5. L. funebrana, 6. L. nigrieana, 7. L. rosetieolana, 

8. L. servillana, 9. L. succedana, 10. L. microgrammana, 11. L. pac- 

tolana, 12. L. strobilella, 13. L. compositella, 14. L. cosmophorana. 

- 



Tavle XXX. 

1. Laspeyresia coniferana, 2. L. duplicana, 3. L. discretana, 4. L. 

pallifrøntana, 5. L. perlepidana, 6. L. orobana, 7. L. dorsana, 

8. L. gallicana, 9. L. janthinana, 10. L. aurana, 11. Crobylophora 

inquinatana, 12. Pammene inquilina, 13. P. argyrana, 14. P. amyg- 

dalana. 



Tavle XXXI. 

1. Pammene juliana, 2. do. var. herrichiana, 3. P. populana, 4. P. 

spiniana, 5. P.aurantiana, 6. P.regiana, 7. P.trauniana, 8. P.agno- 

. tana, 9. P. germarana, 10. P. flexana, 11. P. nitidana, 12. P. lueder- 

siana, 13. P. splendidulana, 14. P. ochsenheimeriana, 15. P.rhediella. 
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